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| Δ1·1:Μν
ΠΠ·

ΙκειῇΙιοΙἰεοΜοε ΙἰἱτοΙιοιιτοοΜ,

ΜΕ ΒοεοιιιΙοτοτ ΒιΊοΒεἰοΜ

πω" 0οπεο·ο·οόι·Ιι πω! πωι·.«ωω"ωι.

Ιω νοτοἱιι Μ: νΜοιι θοΙοΙιττοιι Πι Μπι ΤΙιεἰΙοιι ΒοιπεοΙιΜπάε
πω! θοε£οττοἰοΙιε

Ιιοτειιο,ςο€οϋεπ

νοιι Ειπα ΓτοἱΙιοττιι ν. Μή «
Μ
ε

Μπι.
Μ: πω., απΙσπΙΙ. ϋ|)”οπΙΙ. Ρ:·οβεσσου· ιϊω ΕΞΝ:|ιεπΜοΙΜπ ειπα ω· άοαΜ·Ιιοπ ΙΙσέο!ω·
ποιά ΙΙεσΙισησεοΙιέεΙι2ο έτι ΙππσΙιταοΙκ, και" ω ράρ.π2. 82. 0ο·εροπωσ-0πάσω.,

υικΙ

Μ. ΡτἱοᾶτἱοΙι Η
.

νοτἱιι8,
Ρι·έυαΙάοσωπ ό” ΙΙεοΙιτε απ ιἰ89° ΙΖπΞυεο·σ2ιπϊ: αει ΙΙεΕάεΙϋση;.

ΨΙ. Βασσά.

-_----_--Α----- Ψ -- -ν - -- ----
ΙιιιιεΙππο!ι 1881.

Πι·1:ιοΙε άει· νοτοΙιιε-Βιιι:ΒάτιιοΙωτοΙ Με ΙοΙιιιιω ΑιιίεοΜεεω·.
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ΠΜ Β|ιοι·οοΙπ άσε Β1εοΙιο1°εε Βοι·ιι1ιπι·ι1 Μπι
ΡεενΙα

ει” μεοεΙοετ11εΙιστ ΕΙεΙο11εε€ ω» επ. Ει·1εει·1οε Κεεετειεεε.

Ι.

Βἱε ειπε Βε8ἰεεε Με εεεεωεε1:εε δεεεεεεεει·1:οε 1κοεετε Με @σώσε
1κεεεε «Με εεεεάΙεεε1εεεεε Βεεε·οοετεε Με ε" ΒΙεΙιετἱΒεε Ιἰεεε1εἰεε
Με εΞεεε1εοε θεεΙΙεε Ιιοἱεεε εεΙεετεῶᾶεἀἱἔοε θτεεάι·Ιεε «Με Ε!ιοι·οοετεε
εε1'ενε1εεε.

εεε" εεε·εοετοτε εεε: εειεΙΜι εΙε σε ει·ε1ο εγετοεειτἰεοεε Αι·Βείτ
'Γεεετεε'ε εεεεειε εε ειετεἱιεοεἰο, ενεΙοΙιε πιεσε εεε Βεειει·Ιιεε8 Ψεεεει·
εεε, «Με ε1εε εεεε ωειωιε Αεεεεεε (θο111εΒε.ε 1841) νοι·εεεωΙτετ
Με, ἰε Με σε” 1210 Με 1213 ΕΜΗ.
Παμε «Με Βε‹Ιο εεε εννϋΙΕτεε δεει·εεεεοι·1εε 111111; ῇοᾶοε!ι εεεοε

ε1εο @εεε Αι·Βε1.τ εεε ΒἰεεεοΕεε Βετεεει·ά νοε Ρενἰε θ· 1212), «ειπε
Με Πεεεεεεεει· «Με ΕΙιει·εεεωε Με ει:: Βει·εωΙΙεεΒ εεε εεεεε1εε111εεεε

Βε1εεείο1εο :Με ΩεεΙΙοε εἰεΙιτ ει·ενι1εετεε.

Πἱοεο Βεϊεεείο!Βε, εεε πεεε εεει·εεερτ εε ΜΜΕ Αεἰειεεεεεεπεεἱτ

εεενἱἀειετ 1111120, Βε8ἰεετ εο!ιοε ἰε εεε 511τοετοε Ζεἰ1: εεε Ιἰἱεεεε πετ ω·
ιεΙεεε θεεοεεε «Με ει·ετεε Βγεοδοε, ενεΙοεεε εεε εεε "σώσε ΗΒΙίω
εεε νἰεττεε δεετεεεάεττοε εε εεε!ι εΕεεεΙεε εεεετΙ1οΙιε Πεει·οτε!εε εἰο!ι

εει·ε1εοε.

θι·ϋεεει·ε ΖεεεειειεεεωΙΙεε8εε ὰἱεεει· Μεοε νοτεϋΒΙἱεεε1εε Ωεε!Ιεε
Εεεεε εἱοΙι ω: ἱε ενοἱτ ερεεει·ετ Ζεἱ1:, Με ιεεε εεεε8, εεε: Βεστεεε1ε
«εεε οἰΒεεο, «Με ΖεεΙ ειπε νεοΙιεεΙετΙο ΑετεοἱΙεε8 ε: εεε θεεοεοε

εεπειεΙεεεεε εεε €6εεεε.
Με εο!εΙιε εεεεεε1ε2 «Με Εεει·σεΜ ἱε εεε νετεοεἱεᾶεεεε 8εεεεΙεεεεε

πι· εεε εεο!ι θτε1ἱεε, Με σε εποε Βει·εεει·ά νοε Ρενἱε ἱε Με
ει·ε1εε ΒεειιεΙεε€ εεε· Με εεε «Με ΒεΙιεΙε πε ΒοΙοεεε εεει·Έπεεετεε
οοιεεἰΙετἱοεεε εεε είσπθσε Ρία!ε ει·εεΜε εεε εΠεεεε εεεε ἰε εΙΙοε Με

θι·εεοι· ΙΧ. ἱε εεε εοι·ρεε @Με εεεοεἰεἱ εείεεεοειειοεοε Πεοι·ε1εΙοε
εεε1ειΙεεΒεε εεννεετ1 ΙΜ.
Νοεε εενοι· εεε: «1εε Βεει·σεΜ εϊεεε Αε!εεεεεε ἰε ὸἱε θεεοεεε

εεε:ιεϊεε8οε ετΙιἱεΙ1, εεεε1 πεεε €ιεεεωιε εεεοε νει·εεεεε, οἱεἱΒο θερἱ1εΙ
Παει· εεεεεΙΒε Με εεε εεε θεεοεεε εεε Πεει·ετεΙοε, εεεεει·ε Με εεε
:Με εΝοε εεε εεεεε Βεεάο, εεε «Με Βεει·Π'τεε εεε Κἰτοεεενϋτει· :πε

εειεπεεΙε, Με Με εοΙοεοι· ὶε εεεει· ἰιε εεεετεε δεει·Ιιεεεει·ω εεεεει·1εεεεεε
ε Με εεεεεει·' σο . Πε. 4 νοι·Πε τ.ε” Η “Η

6έιεε:έετε
ε

ι -



4 Κιιιι.πιπεππ, Επει·ε«:Ιιτ «Με Βει·πΙιιιι·«Ι νοπ Ρ«ινιιι.

Βἰεεει· νει·επ«:Ιι πετ πιο εἱΒεπΠιϋπιΙὶοΙι, «Μεε Βείει·επι: Πιπ «Με «ιΙΙεπ

εεἱπεπ ΒιιιΙπιι·ιεπιεπ πω! εειπεπι νει·«Ιοι·Ιιεπεπ Τειαε εαπ: εο, Με ει· ἱπ
«Με Ηππ«ιε«:!ιι·ιΠ; νοι·Ιιε8$, πιει· νει·ϋΠεπΠιο!ιεπ ΜΗ.

ΠΜ Ηεπ«1ε«:Ιιι·Π'«: 8επϋι·ι πἱ«:Μ πω· ι!ιι·εε ΑΙ2ει·ε, εοπ«Μι·π «ποπ ω».
ΙπΙιιιΠεε ενει;επ, επ «Μπ εεΙ«επει·επ. Βιε επ9.ΙιεΙτ πϊιιπΙΕ«:Ιι «Πε «ιοΙΙε«:«ἱο

Ηε«Μππιι, κνεΙ«:Ιιε Ρ. Ηε«Μιιιι «Μπι Κ. Και! «Μπι θι·οεεεπ ε«:ΙιεπΗε, πιει

μια εο, Με εἰε «Πε ΒεΙΙετἰπἰ εε!ιοιι Ιιεεο!ιι·ιεΙιειι ΙιεΙιειι.
Με «Πεεει· ΒιιπιπιΙππε νοι!ιει·ε;ε!ιεπ«ιε Ψί«ιιπππε επ Κα! «Μιι θι·οεεεπ,

νεΜΙιε πιἱΙ: «Μπ Ψοι·τεπ «Μι· ει·ετεπ ΖεἱΙε: «ΙΜπε Ι'«ιΙΒεπε πωωπι εεειι€ι·«ι
ρι·«ιε«ιεΙΙιε τεεπἱ Ιιεἔἱππι, πω! ἰπ «Μιι Απί'επεεΙιπ«ι!ιετε!ιειι «Με ίοΙΒεπ«Μπ
ΖειΜπ «Με Οποιπεε8ιεΙιοπ: «Μπιιιιο ει:«ιεΙΙ. Με θιιι·«ιΙο πιεεπο ι·εειΗιι«ιι·Μπιιε
περα «ΜΜΜ, Βιι«Μι εΜ!ι ἰπ ππεει·ει· Η«ιπ«!ε«:!ιι·Πι επεπεο, Με εἱε δ«ιε2ε«ιπ
ιπι ει·ειειι Β«ιπ«Μ εεἰπει· Βιιπιοιω. «Με επποπἰεοΙιεπ ΒεοΙιτεε «ιΒ«Ιι·πεπεπ Ιἰεεε.

ΒρΜΙει·'ε ΖενειίεΙ, «ι!ι «Πε ΒεΙΙετἰπἱ «ἱΜ Βεε£ιιπ«ΗΙιεἰΙε «Με Πε«ιι·Ιππ«ι

ι·ι«:ΙιΗ8 επε«ΉεΙιειι Ιιετιεπ, "Η εἰε, Με εε εε!ιειπε, Εεἱπε ειππίβε Παπά
ε«:πι·ιίτ 8εΙιεΙιτ ιι«Μεπ, «ΜΜΜ «πω. «Με νοι·επετεπεπ«ιε Β«:Ιιι·εΠιεπ Η«««Μιιπ'ε
«Πε νοπ Μπι απ Κει·Ι «Μπ θι·οεεεπ εεε«:ΙιεπΙιτε ΒιιιιιιιιΙππΒ «ΜπτΠο!ι !ιε$ει«:!ιπε,

Ιιϊιι.τεπ «πει Με «Ιιεεει· Με ειπε ειπε: ππ«Ξει·επ εΙει«:Ιιπείτιεειι Ηιιπὰεεπιἱἰτ

(σού. Γ«ἰε. 155) ΜΜΜ ΙιεΙιειι Ι«ϋππεπ, «Μ «Πεεεε 8«:Ιιι·ει!ιειι ἱπ Ι:ει«Μπ ε2ε!ιτ.

Ιπ πει· “Με εεπεππ«επ Ει·ειειπεει· Πεπ«ιεοΙιτιΠ: (Ντ. 42) Μ «Με
8«ιπιιιιΙ«ιπε πω· επι Αππεπε Βειι;εεεΙιεπ, «Με ππιιιΜεΙΙιει· επί «Πε ππιει·

Ρ. ΟτεΒοι· Π. ἰπι «Μιι·ε 721 εε!ιεΙ«επε, ππ«ει· «Μπι ΤΙΜΗ οοπειἱιπω μμε
θτεἔοτἱἱ μπω ππΓεεποπιιπεπε δγπο«Μ ίσως πιιτ ενεΜιει· πιι«:!ι «Ιει·
Βεε«:Ιιι·ειΙιππε «Με ΒεΙΙετἰπἰ Με ππνει·ιπεΙιτΙ:ε Ηε«Μ«ιπε ε«ιΙιΙιεεεΦ.

Πἱεεει· ΑπΙπιπΒ @ιι εΜΙι Ιεί«:Ιιτ Με εοΜΙιεπ επ ειΕεππεπ; «Μππ ει·

8ειιϋι·ι: ειπε: ΜΙΙιει·επ Ζω: επ. Ετ επΠιιιΙτ πϋπι!ιοΙι «Πε ε«:Ιιοπ τιπιει· θι·ε8«ιι·
«Μππ Πι·οεεεπ επ Βοιπ ἱπι διιιιι·ε 595 €ε!ιιιΙ«επε δγπο«Μ. ΜΗ π.. ε«:!ιΙιεεε$

«Πε ΒεπιπιΙππ«ἔ, Με «Πε Ψοι·«ε: εηιΙἰεἰιιπτ «:εποπεε προετοΙοι·ιιπι νε! πινει·
εοι·πιπ «:οπ«:ιΙιοι·ππι πω ποπ εριετοΙ«ιε «ιε«:ι·ειεΙεε «Μιι«Πο!ι κεἱΒεπ.

Απ! «Μπι π5ι«:Ιιε«επ Πειτε Ι«ιεετ «Μι· 8«:Ιιι·ειΙιει· εἱπεπ ιιπ«Μι·επ θεεεπ
ετεπ«Ι ίοΙδεπ. Με ΠεΙιει·ε«:Ιιι·ιί«: Μετα: ἱποἰπἰππτ «ηιπεοπΙ«ι Β. Αιι8«ιεϋπι
«Μ «Πνει·ειε ΙιετεεἱΙιπε.

_
Ι)ει· 'Γεια Βεεϊπιιτ πιἰΙ: «Μπ Ψοττεπ: 8γπιοπἰεπἱ εππτ Με; ει· Ιιείει·ι

είπεπ .Απεεπε «πιει «Μι Β«:Ιιι·ιίέ «Με πω. Απεπει;ιπ «Μ |ιιιει·εεΠιπε.
ΑιιΕ ι|ιπ ίοΜπ: ππτει· «Μι· ΠεΙιει·ε«:!ιι·Π:: Μπι «Μ Ιιεετεει!ιπε ίπ Μπι

επποτι Υει«Μι·ι «Με ΠΕπίτε θειιπ;εΙ «Με ιι«:Ιιτεπ Βπ«:Ιιεε «Με οτἰεἱπεε «Με

Μάσι· νοπ ΒενιΠ«ι.

Διά' «ΜιιιεεΠιεπ ΒΙ«Με (Μ. 303) :ειπα Μάι εοίοι·Φ, ο!ιπε «ιΙΜπ Ζ«ι
ειιπιιιεπΙιεπ8 πιἰτ «Με νοι·Ιιει·Βε!ιεπ«Ιεπ ΑπίεΒΙιΙππἔ «Με Π«ιι·ειιΙιει·, «Με

εοΙιοπ Ιιεερι·οοΙιεπε Ι«Μιπε 8««πιπι!πιιε ΠΙιει· «Πε Με επ, «ἰΜ «ιιιε 30 θε
ρἱτεΙπ Ιιεει:ε|ιτ.



Κοπεπππππ, Βποι·ποΙπ οπο Βπι·πΙππ·ο ποπ Ρπν1π. 5

Παπ απο θππππΙ Βπ€ἱππΙ: οπππ ΠποπτποΒι·π'τ, πω· οπο πω· Αππποπ
πω· Νπιπιππτ, ντππι·ππά «ο ΐοϊεπποππ πἱἔπππ ΠποπτποπτΠ”Εππ πποππ.
Ποπ Τοπτ άπι·ππΙοππ οι Ι'οΙ8πποπτ:
Ι. Πο ι·πποππ πιππἰιποπἱἱ Ηἱπτοπγιππο Μ: ΠΜ πιπὶτἰιποπἱππι Επἱπεπτ,

νἱτ€ἰπἱτππ ποπ οπο” πΧ ιπππἱιποπἱο παπι ἰπνρΪπΙὲπι·, πιο νἱτπἰπἰΙπτπ οοπΪπιπ.
Π. Πε αποτο μπε Ιιαοππόπ απ! Αππππτἱππο επ: ΩππΙἰπ απο» πω» πω·

οππο Βιιοπποπ πω: π! πω, πω· Ιππππι? δ! νἰππο οικω, οἱ πἱπΡοπππτπ ἱπ νἰτἔἰπἱ
Βετο, οἱ πωπω Ιπ€ἱτἰιππ οὐ π. ρπι·ππποπε πωεω εροποο απ; ρπτππγπιππἰπ
π.]πο, πποἱπἱππ‹!π πΦ επ πω· Ιπππιπ πο πνππΒπΙἱιιπι πποΙἰοἱπ πομπο ποππΜπ.€π
ἰπ ποπῇπΒἰππι Ιἱοἱ£ππ επιππποπ πετ, π2 οιππἱππε πϊποπο πω: εποπ πἱεΙ πΧ
οοποπποπ οτ οππεπ νποπποἰ οπο ππποποπι ο νἰι·ο οπο επρεποποπ πετ ππ

πππτο ίοππἰοπ$ἰοπἱπ οππεπ. Βἰ ππἱπι ἰοτπἱοπΙπ ίππι·π τπΙἱππππππ ποὺ, οπο

ἱΙ!π νἰνππτπ πΝπτο ποπ οποπποπ πετ, ππἰπ πἀπΙππι·ἱ ι·πππππο όπἱ ποπ ροππἱ
όπϋππ2.

ΙΙΙ. Πο πποππάιο ππρ2ι'ι'π ποπ ρο·ο!π'οππάι'σ ρ:·ορΖω· παπΙ:'οποπι αππ!!πο·Σι'.

Απππε2Ξππο πἰ£: 8ποπποπο ππρϋπο πωπω: ἱπποπτἰπππτἱπτπ πω οπο
π!!οΙπο πἱοππε: ιππΠπο πετ νἱι·ο πποπι·π οπιππ ππρΙππόπ ΙἰΜὸὶππ απο μπι-π
πο” 1'οι·ιππιπ·ϊ: οππρἰπο ππἰιπ πποππιΠ Ιἱοππτὶπ ποπ πετ ι·πΙἰΒἰοπΙπ πω!
πτἱιπἰπἰο.

Π. Πε ΖποΜϋπίπ σοπ]πρ'ίο.
Ηἱπτοπγπππο απ: πω ΙππΜιππ οοπᾶπἔἰπ ἱπ ποτἱρ£πτἱο Ιππππτπι·.
°
Ρπἱπιπιπ ποπΪπΒἱπιπ νπ·πο «Μπι π: πἰεροπππ€π. ἱπ νὶπἔἰπἱ€πτπ, νἱι·ο

ποΜπ Ιπεἰτἰπιπ, απ: τπΙἰπππ οπἱ πποπππΕπι· ἰπ πτππὸἱοιἱο.
. ιΒποππτΙπιπ ππι·πο ἰπ πἰνἱωπ οπρι·πΙιπποπ ο νἱι·ο α: ΠΠ πω· νἱπι πομπ
Ιπίπ. Βἰ νοΙππι·π μποτ οπο, ποτππϋ: πππι Μο νΙι· οι1οπτπιπ ῇπὰἰοπὑπτἱτ
μια, π€ οποίτ ρι·πι€ππι πποΞοΜπο οπο. ΒΕ ππτπιπ Ιιππππι·π εροπεππι οπτο
ππιιπι οποτπποποι ίππι·π, όποππι· οἱ νοΙππτΜπ ππττἰπ οτ πω.
Τπττἰππι πιο πτππόΞοΙπ πππι·ππππεπ εἰ ποπ ίππι·Η:, νοΙππ$πο ρπΜπ

“Μπιτ πππι ο οπο πτππἀἰοτο, επ τι·ποπτ ποπ1 πΠἱ, οτ ΜΜΜ παπι, πο ΙοΒἱπιππ
πώ οἱ. πω πτϊιππιπ Με πποπππ ρτππίπτ8πτ.
ν. Πε οππσ·Ιο οοποπο:'ο ποι'Ιιο.

Ηἱπτοπγιππο πο: ποιοι" πΙἰπ‹Ι οππι·ππιπ Ιππἰτἱπιππι οοπῇππἱπιπ. (Μπι
πωπω 1'ππι·π ποιοι· ἱΠἱππ, πω: οτ ΠΠ ποοἱρπι·π :.ιΙΙππι, πω! ποπ νἰἀππιπ, ποπ

ι·πρποππππι, ποπ οἰεποπεπΙπιπ νπ·ο, επι! ΜΜΜ; ›ποπτ οποπτ οτ ιπιιΙἰπι·. Ιπππ

«Ποπ Ρππ]πε: ΜπΙἰοτ οπἰπ πο!» πιο πετ ΠΒΜπ οπο Ιππο νἱι·ἱ οιιπππΠπ
νἱνπτ νίι· οπο. πο” νἰνππΕπ νἰτο οπο νοοποππι· πππΙ$πτο εἰ ]ππο2π ΐππι·Η
πΙ£πι·ἰ νΐι·ο; επ ππτππ1 πιοι·Επππ ίππι·Ιτ νἰι· οπο, Ιἰππτπτπ πετ ο Ιππ·π νἰτἱ,

Μ Μ: ποπ .ο πππΙππι·π οἱ ίππι·π οππι πΠο νΙι·ο.
'Η Πε ππἰπ!ο οοπ1'ποι'ο σκύλο.
Ηἱπτοπγιππο απ: “οπο” οπἱπ£πιπ. Βὶ νἱι· πἰνπ ιππΠπι· πΧ ποποπποπ

ι·πΙποποππιπ οοπππι·π, Ιω πἙτπι·ἰ πποἰρπι·π πονπιπ ποπ5‹ιΒἱππ:, οπο ρππΙΙππι

νο! ρππι·ππο.
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'τω. Πο του οπο οποοποπιπ οι! οοπίτοι·ίππι οι'οιοπι £π @τοπον σοπ

_|π_οίίο.

Ηιοι·οπγιιιοποιτ: ιο οοπιοΒιο Ιοοιτιιπο οοοΙτοι·ιοιπ οπνοιιοοιπ, ποπ

οοοπτιιιπ νοΙοπτοο οιιροτιοι·ιτ οοο τοιποπ ιιιοοοο ποτοι·ιιο οτ οιιοοο ροετοι·ι
τοτιο ροοτιιιονοι·ιτ. Ετ ποπ πω: οι ιιιιιιοι·ο ιιιιοπι Ρι·οοτοι· οποιο οιιοι·οιπ:
οι οπιπι ιιοοοοι·ιτ, ποπ οι·ιτ πιο οοοο Με. πιο. Ροοιιιο πιτ: οπιιιο ροοοπτιιιπ
οοποοοιποοο ιιοιπο τ”οοοιιτ οιιτι·ιι οοι·ιιιιο οοτ. @οι οοτοιιει ιοι·πιοιιτοι·, ιπ οοι·ροει:

εοοπι Ροοοοτ, ιιοο οοτ ιο οοιιιοΒιο ροειτοο οοοοοοιποοο τ'οοοι·ιτ ποοοοτο
ποπ ιπτ'οοοοπτ ιιιιοι·οπι ρι·ορι·ιοιιι, οι οοτοπι τ'οι·πιοιιτοο τ'οοι·ιτ οοιπ οιιιο

ιποοοιιιτ οιιιο, οτ ποπ οιτ Μπι οοο οιιοει οοιιιτοι·ιι.

ΨΙΙΙ. Πο τοπιροπ'οπο ίπ οπίοπο .σο οοπτίποπο ιΙοοοπτ ο ιπα2ι·ίπιοπτ'ο.

8οποοιιε ΠοΒοι·ποποιοπι οπο: ιπ πο” ιιιιπιιι Μπι, οτ ιπ οοιπιπιοο
οτ ιπ ΠΙΝ· τ'οι·ιο οτ νι τοπιο οοπιοΒοιοο οοπτιποι·ο του οοιιοπτ; ιτοπι ποο

ιΙΙιο οιοιιιιε οοποιοι·ι οιιοπιοιο οι·ονιιτο τ'οοι·ιτ οιιοι·, ιιοο οπτ ο οπο οπο:

(οιιοο) ιπ οτοι·ο οιιιιι πιοτοιπ τ'οοοι·ιτ οεοοο πο πο.ιιτοιιι, ιτοιπ ο ιιοι·το ποιο
ΧΧΧΙΙΙ οιοο οι τιιιοε, οι οιιτοιο ιιιιο πο" απο ιτοιπ πο:: ιΠιο ιο πιο
ιιιιιιιτιι οοποιο. ιιοΒοι·ο Με.

ΙΧ. Πο οίπ'ο οτ /οιπίπίσ ίπ οοποποι'πιπ ποπ ι·οοιιι€οποίο.

Αοοοιιτιποο πιτ: Πιιοι·οο ποΙιτο ιιιιιιοι·ο οικω οοοι·οιπ ρι·ιοι·οε ο:ιοι·οο

ιιιοπτ (νινοπτ): οοιιιτοι·ιπο οπιιπ οοπτ Με οοπιοΒιο. Νοο ιΙιοιιι τ'οιπιπιιιπ οποιο
οιοοοοειτ ο ιπιιι·ιτο οπο ιιι·οιιτοι· ι·οριιοιοπι Ιιοοτ ποιιιο οοοοι·ο νινο οπο

πιοι·ιτο.

Χ. Πο οαιτίωτο σιωπή ο! οροποπο απτο οορπιοτίοποπι οοι·οπι οπ

οοποπρίππι.

Αοι;οοτιποο πιτ: @οι οιιοι·οιπ ορτοτ οοοιιιοι·ο, ιιιοοτ ιΠοιιι νιι·οιποιπ

ιπνοπιι·ο οοιιιοοι·οτ, ιτο οτ ιρεο οιιοοο πο πομπο νιι·οιπιτοτοιπ οοετοοιοτ.

Ωοοπτοπι πιο" ιιιοιοιπ οειτ οπτο πορτιοε νιοιοι·ι, οτ οποιο πο πορτιοο
νοπτοιπ τ'ιιοι·ιτ ιιοποοιοτιοποιιι οοοιιιοι·ο οοπι οροποπ ποπ ιποι·οοτοι·, οτ ιιπ

ΡΙοιιτοι· ιπ οο ιιΙοο οποπιιιΙοιιι: ποΙοιτ ιιοποοιοτιοποιιι οτ οΙοποοιιιτοι· οι: οοι

απο οπιιπ νιι· ο νιι·τοτο ποπιοπ οοοιιιιτ, οτ πιοιιοι· ιο οπτ ο τ'ι·ιιΒιιιτοτο,

οοιιοι·οι·ο οι” οι·οοοΙιεειιποπι οοιιτιιιιιι ιιιιιοιπιει ιοτοιπ νιοτοε «ποιο, ποιο

οοιοοοιο οι” οοοιπ οοτιιοιιοοιπ ιποιιοιιιιοο ποπ ιιοοτ, οιππιπο ποο πιο Ιιοοτ.

Π. Πο που ποπ ροι·πιοττοποο ίπ Ζοπότοπιιππ εοπ_ρ'ποι'απι, οί απ1ΐοα
ι:οποποι'πίο ιποοο!οι'πο |'ποι·ίτ, οοπιέ!ίτοπ οποοπο Μο οτ πιπΖι'οι·2 οοποοπο2.

ΑοΒιιοτιποο πιτ: @ποιο οιιτ ποσο ιιιοιτι οιι·οι·ιιιπ οπτο πορτιοπ σοπ
· οιιιιιποο πιο οοιιιοοι·ο ποπ οι·οποοοοπτ, τοπιο ροετ οποοει οιπιιττοπτ, οτ ιιιο

ροιιτοο ιοΒιτιιπο.ο ποιοι: οοοιιιιοπτι Ποοο οοι·οιπ οοιπιπο οτ οοιοιιι οπεοιιιι

οι” τοετοι· ιιτοοο οοποπτιο, οοοιπ ιοτο οοπιοΒιο οοιιιιιοι· οι·οοιοοιοοο, οτ

πιιιιοοιιιπ οι ρΙοοοιοπο. Ετ ρι·οοοιιιιιιιο τοιπροι·ιοοιι οιιι·ιοτιοπιο οοποοιιιποο

ιιοιιοι·ο ποποιιοιιι Μπιτ, ποποοοιιι Ιιοοτ, ποποοοιπ ιιοοοιτ.



Εππιιιιιαιιι, ιιιιει·ο«:ιιι «κι Μι·ιιιιιι·«ι ποπ πω. ι,

:πι Πε εε μα! ποπ «ιεοει Μ· Μοει·ε εοπεποόπω απ:: π.ι·οι·ε !ε_«Μι'πιε.
Ηιει·οιιγπιπε πι: Ποπ «ιιιοι·ιι «ιιιἱεππο ιιππιοι·ππι πιιιιίοι·πιπ πιο! πι

επιιει·ιιιιιιπι νοΙιιιιιιιιεπι πισω. Ιιιιιπ Ηιοι·οπγιιιπο: Ωπιοιιιιιοπ«ι ιιππιει·ιιιιι
ιιιιιΙιοι·ππι ά«ιεΙ«Ι«ιι·οι, ιπΠ«ιιιιιιπ «:ιιιιι Β«:ιιο ιιιιιιοπιι: απο οιιἱπι οιιοειοΙπει «ιιιἱ
ιιιιοοιιιιι· «πιπι ιιιοι·«ιιι·ιο«ι πιιιιπι οοι·ιιιιιι πιει”
ΧΙΙΙ. Πε πιπίπετε ποπ ρεπιπΜεπόπ ίπ ίε_εί!ίιπππι εοπιπρι”πιπ οί ΜΜ

ιει·ειε |πει·ίι.
Ειιιιιοπ ιιἱι: οι ιΠπιιποι·ιι π» ιιιιοι·«ιιιι οιιιιπι, οι ΠΙο. ι·οο«:«Ι«ιππ πιιιιοι·ιι

νιι·ιιιιι ιιΠιιιιι, ππιι«μιιιιπ ι·«ινοι·ι«ιιιιι· ω «ιοιιιιΙοπι ιιιιιιιι«ιΙειιι, πει! ιοιιιειι :κι

ροεπιιοπιι«ιιπ ι·οοιιιιοιπι· ιιοιπιπο «Πο«ιιιι«ι: ιιι ειιιοιπ ι'οι·ιιἱοιιιιι σε ιιιππιοι·ιιιιιιι

ιιιιιΙί«ιι·, ι·ενει·ιοι·ο οι! πιο «Π«:ιι ποπιιππιι.

Χ". Πε ιππ!ίει·ε ι·εριιάία!ε.
Μογποε οπο: οι «ιιηιΙιοπει·ιι ιΠιι πω· πιο, ο«ιι·ι!ιο οἱ ΙΗιοΙΙιιπι ι·«ιιιπ«ιιι

«Μι, «ιιιἱιι «ιοιιιιππε ιπ ενιιπΒοΙἱο πω: πιπΙιει·ειιι ο νιι·ο οπο ππιι«ιιιοπι
ο«πιο.ι·πιιι πιει ο!ι ϊοτπἰοιιιἱοπειιι.

πι. Πε εππ.:ϊ.: μπε παπα! ΜΜΜ περπ«Ηι'.
Απππειιιιπιι επι: Ηει«:«ι οππι «μπε ιιιιι·ι·ιιι ΙιιιοΙΙιιπ τοιιτιπἱἱ «ιο ιιιπΠ«ιι·«:: οι

ιειιιπΙεπι«ι, οι Ιπποι·ιοειι, ει ιι·ιι«ιππ«Ιο, οι οιιΙοεο, οι ]πι·πιιιι·ιπ, ε! ιπ«ιΙ«ιιιι«ιιι.

νο Με ιιοι·ι·ιιι, «ιιιπο ποπ ιιινοπιιι επι νιι·πο. οι οπιοπι Ιιο«ι ίοΙειιπι τιιωι,
πιο πιοιπιπο οεπιππι πιοΙοε ιιι·εοπιι «Μπι ιιιιιοι·ι. .

104. Πε ευ μπε τε«Μεπάιιπι ει! «πωπω Μ!" υίι·ππι ε! πιιι!ι“ει·επι
Με ει: εοπεεπιπ απ Μπρικ πε π«ιπ!ιει·αοει·ιι. Δ

Ροπιιιιι πι: Βοπιιπι «κι ΙιοπιΙιιἰ, ιππΙιοι·οπι ποπ ιιιιι€οι·ο ιιι·οιιιοι· ἰιι
«:οιιιιπειιιιοιπ, Μπι πποε«ιπιι«μιο ιιιιοι·οιπ επιιπι Ιιπιιοπι, οι πιιιι«ιππο«ιπε
νἱπιπι ιιπππι.

Ιιοπι ΡοιιΙπε: Πιοι·ι πι· ποοιιππι ι·«:«Μοι; πιπιιιιιει· οιιιοπι «ιι που νἱι·ο
ιι«ιιιιιππι ι·«:«Μιιι.

Ιιοιιι: ΝοΙΙι«ι πωπω ιιινι«:οιιι, πιο! ι'οι·ιε «π «:οποεπιιιι ιι«ι ι«ιπιιιιιιι,
πι νιι«:ειιε οι·οιιοιιι, οι οοπνει·ιιπιιιιι ἰι

ι

πι ιιιοπιιι, πο ιοπιρι«ιι Με ειιιιιιιιιο

ιιι·οιιι«ιι· ιιι«:οπιιιιειιιιοπι νειιιι·ππι.

ΧΥΙΙ. Πε «ιο μπε ποπ παύει πιπΙιει· ροιεειαιεπι .πω εοηιοπΕι πιά

ο
ι Μ· ι·ίπιί!ίιει·.

ΡοπΙππ επι: ΜοΠει· επι οοι·ιιοι·ιο ιιοιειιιιιιοπι ποπ !ιιιιιοι, από νιι·:

ειπιΠιιοι· οι νιι· επι οοι·ροι·ιιι ιιοιοιιιιιιειπ ποπ πιω, πω! οι ιππΙἱοι·.
ΕΝΠ!. Πε εο ?Με «Ιεοει πιπΖίει· :ΜΜΜ εποε οπο.

ΑιιΒιιιιιιππο πι: (πι) πο νιι·ιιιι«ι ιιοπιεπ οοοἰρἰι, πω: επι ΕΜΗ, Π
ο

Ιιοι·ιο, ποί«ιπειοπιιι, ρι·ιιιιιιιιιιι, ιιι·ιιοΙοοπιιοπιο: ιιιιιΠ«ιτ ο πιοΙιιιο, ποπ επι

ΜεἰΙιιπιο, ιιιιιι·ιπιιοιε, !ιιιπιιΙιι«ιιο, επιιι«ιοιιοπο.
ΡιπΙπιι επι: ιιιπιι«ιι·οο επιι«ιιιιο οποιο νιι·ιπ, εἱοπι «ιοιπιπο.

ΧΙΧ. Πε ευ μπε Μ:: οπο @των π.ε·οι·ειπ επιιια πάιι!!ει·ίί.
Βεπιπο πι: Οοοπεπειιιιππι «πι Ιοοιιιιιι ποειι·ππι, ιιο οι πιιει· άο«ιοπιιι:

οι μΙΙΙππι οποιο πιιιιπι«ι‹ι«ι οιι«ιι·ιι·«ι ιιοπ ιιοιειιι.
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Μπι “μου Με: Ποπ ιπάιοποοοι·, πω: οπο» πιο άισσορσι·πίο2ι' οι!

οποοσρίο!ι οιΙπΙισι·ππι.

Ηιοι·οιιιιοε: 8ι οιιιιιιιοι·ιι: οποιοι» οποιο οι ι·οοιι:οι·ιι: ιιιιιιιιι, ιιιιιιιοιιιτι
ι·ονσι·ιοιοι· ιιιιι·ιι, ιιιιιιιοιιιιι ιιοιι οοιιιιιιιιιιιιιιο «πιτ Πιο ιιιοΙισι·?

Ιιι σνοιισσιιο: Βιοο πισω ποιο, οοιοιιιιιοτιο ιιιιιιισοι·ιι ιιιιοι·οιιι οποιο,
πιει οιι οιιιιιιιιι ίοι·ιιιοιιιιοιιισ, ιιιοοοιιιιιιιι·.

Ηιοι·οιιιιιιιιε: Ποιο σιιιιιι ιΠιι ιιιιιιιιι οιιι·ιιοιιι ιιι οποσ οΜισιιι, οι τω·

ιιιοοτιοιιο ιισμι·ιιιιι ιιιοι·ιτ, ιι νιι·ο που «πω» ισιισι·ι, ιιο οπο ιιιοΙοιιιοιιοιιο

Πιο ι”ιισι·ιι νικ, σπα εοι·ιριιιι·ιι Ιοοιιιιιιι·: «μι οιιιιΙιοι·οιιι τοιιοι, ειιιιΙιιιε οι

ιιιιιιιιιο. Πιιι ιδιω- ι'οι·ιιιοοιιο στ ιοι·ιιιοοιιοιιιε ιιιιηιιοιο, Ιιιισι·σ ιιιιοι· οιιιιιιιιιοι·.

ΧΧ. Πσ σο οποσ ποπ οϊσοσιδ Μ· άπιιιιιιστέ πωπω.
Ποιιιιιιιιε ιιι ιοΒο ιιιοιιιι: Ει·ιιιιι άσο ι

ιι οποσ οπο, σι·Βο οποσ «Μπι

ιιιιιι οοιιιιιιιιιι ιιοιιιο ιιοιι εσιιιιι·οι.
Ριιιιιιιιι πιο: Διιιοοιιιε σε ποιο, που ιιιι πιο ουτε ιιιιοι·οι·ι.

ΧΧΙ. Πσ σο οποσ ποπ οποσ! «πω» ρι·ορι·ίππι πιπΙ:'σι· πιω σπιπ πιο
ΜΜΜ πιοσοπαιιιι·.

Οιιι·ιοτιιιι οι: ιι
ι ,ιοιιοιιιιο: νοοο νιι·ιιιιι τοιιιιι. Βοιηιοιιιιιτ ιιιιιΙιοι·: ιιοιι

ιιιιιιοο νιι·ιιιιι. Με: Πισω: Βοιιο σωσει, οιιιιιοιιο σιιιιιι νιτοε ιιιιιιιιιιιιι, οι
οιισιιι ιιοιισε, ιιοιι σει τυπο.

Ηιοι·οιιιιιιιιιι ω: ΠΜ ιιιοι·ιι ιιιιιιισι·ιιο ιιιιιι·ιιοπιιιι, ιιιι νι: οιιι ρι·ομ·ιιιο
απο οποιο ιισειιιιιι.

ΧΧΠ. Πο σο οποσ ποπ άϋπσΉσπάο σο! που· ίπ οοριἰοπιο οποσ
ΜΜΜ σο! απι'σ οοριιΣιπιππι.
8γιιοοιισ οιι: ι·οιιιοιιο: Ισ οιιι ιιοιιιιιι ρι·ιιιοιιιιι ιιιιοι·οιιι νιι·Βιιισιιι πιοΔ

Βιιιιιιιιιιιο, νινοιιιο πω οιισι·οιιι ιιιιιιστο μ” ιιιιιιιιιιιιιιιιιι που ιιοιοι·ιι: οι·ιιιιιιιο
ιιι Βιιιιιισιιιο εοΙνιιιιιιιι·, που πω» ισειιιιιιιιιιι οοιήιι€ιιιιιι εοινιιιιτ.
ΧΧΙΙΙ. Πο πιο πιο οίοπππιπσ· οι: π.τοι·ίοπο υίυοιπιπ οίι·οποπι πάτο!

Ισι·απιίοπο.

Ειοοιιιοι οιι: Ηισοι ιιιιιιι·οιιι νοειι·ιιιιι ίοι·ιιιοοι·ιιιιιι οι ιιιιοιιι ι'οι·ιιιοιι

ιιοιιιιι.

ΔιιΒοοιιιιιιο οι:: πιο" οαιοΙτσι·ιπιι ιιιιιιιιιοιιιιιι οιιιιι ιι·οοιιι ιιιιιιιιοι·ιι,
ιισ ιισιιοιιιοπι ιιι·οοοιιιοε οοιιιιιιιιιιιιιιο Μπι.
Ποιο, Αιιι·ιιιιιιιιι οοιιιιι·ιιεεο Ιιοτιι απο εοιιιιιιο οπο, ιιιιισσοιοιιιι, εσιιιοιι

Σούι ιιιιιιοιιιοιιιιιι ίσιο, οι οιοοιιιιιι ΑΒιιι· οιιιιι ιιιιο οπο, ιισ Ποιοι οιιιιι

ιισιιιιιιο ιισιιοιιιοτο.

8γιιοιιιιιι Ηγιισι·ιισιισσε οιοιτ: Βι ιοΒιιιιιιιιιιι οοιιιοΒιοιπ ο
ι

ιιτιιιΒιισιιο

ιιιιιιισι· πι, ιιΙιοιι οι” οοι·ιιοι·ιε ιι οπο απο" ω. δει! ποιου ιιι·οιιιιιιι
ιιιιι πω, οιιο.ιιιιιιιι ιιιάιοσε μοιοινωιιι. Βιιι πιο οσο (μι) ειιιιιιιοι·ιοιιι
οοποριοπι σει, ιιιιιιι «Μπι, σαι οιιιιιισι· ι·οιιιιοιισι ιιιιιιιισι·ιιιιιιιι.

ΧΧ”. Πο σο οποσ οποιοι αάπί2'σι· σ.τσοπιπιππίσ πι.

Βγιιοοιιο απ: 0ιιιιιιο οιιιιιισι· ο οοιιοοισιιι·οιιοιιο οι" ιι οοιιιιιιοιιι-ι
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4:οτιοιιο ιιιοπειιο ειναι ο οοιιοιιιτιοπο πιω ο ιιοποτιιοτιοιιο ειναι ο οοιιιοππιο

πινει ο οοπιιποιιτπ πεππο ιιππι ροπιτοιιτ.

ΧΧν. Πε επ μπε ο·εοπιι'εποπ ει! οάπίτει·π πω! ρεπι'ιοπ!ι'οπι οι·
οιιπιεπάίο ει! οποπιιΈπτε ρεπότεπιι'πε.

Βγποιιπε: οι πιπιιοι·· @παο ιιιιο νιτο οιιποπ οππιτοι·ιι οποοπιιιιππιπ
Ποτ πιιιιιιπιπο, ιιοποο ποοπιτοπτιιιπι πρ", οτ ιιοπτ ροοπιτοπτιπιπ τοοοποιιιοτπι·
νιι·ο οπο.

Ριιτι·ιοιπο πιτ: οι ιιΙιοπιπο πω· ι'οι·πιοιιτο ι'ποι·ιτ οπιπ ιιιιο νιι·ο, ποπ
ιιιιιιποοτ ιιιιιιπι πιιοι·οπι ππιιπιιιιπ νινιι ιιιοι·ιτ οπο: ιιι·ιιππ. οι τ'οιτο οοπνοι·οο

ι'ποι·ιτ, οι: ιιΒιιτ ροοιιιτοπτιπιπ, οπποιιιιιιτ οοπιι οτ εοι·νιιιτ οι οποιππιπ νινιι

Μπιτ ιπ νιοοπι οποιιιιιο, οτ ιιοπιτοιιτ ιιππππι ιπτοοι·ιιπι ιπ οπο οτ ιιιιπιι που
ιποποπτπιπ, ποπ ιπ ππο ιοοτο ροι·πιπποοπτ.
Ιιι οιιο "το ογιιοιιο: ιπι οποιο ροπιτοιιτ, τι·ιιιππ ιιιετι·ιοτο, ππιιττποι·

ι·οιιιιεεο. Βιιπιιιτοι· οι ιππιιοι· ιιιιπιειιιιι ιποι·ιτ ιι νιι·ο οπο.

ΣΚΕΠΗ. Πε επ μπε ποπ παπί! πο οποιοι ]“ποεπιιι πιο οροποπιπ
ΙιαΙιει ποπ πιο πάπια: οορπίπτοπι.
Ποπ οπο: @πιο ιιοπιο Πιο οπι κιιειιοπεπτο οετ οπο: οτ ποπ ποοιιιιτ

οιιιπ οτιιιπο? νωιι οτ ι·ονοι·τιιτπι· πι ιιοπιπιπ πω, πο τ'οι·το ιποι·ιιιτπι· ιιι
ιιοιιο, οτ ιιοιπο ιιιιπο ποοιιιιοτ.

ΧΧΎΠ. Πε επ οπο: ποπ ποσοι υπιππ !οποει·ε πωπω οιιοπι Η
πει·είοι εαπ ιπ οιιπΖτεπ'ο. Ππάε εοι'επόποι επ, οπο ποπ ποσοι οοΙιοΜοτιο

παπι Ρεοοο!οτε, π ίπποι·πιπι· ρευ.·επιππι οπο.
Ηιοι·οιπιππ πιτ: ιο ιιιιπτοι·οιπ ιιπποιπιπ ιιοι·πιιττο ιπιιιι, ιιοπιιπο, μπαι

πτ ιπτοι·ι·οποιπ το. οι πιιοι·οπι ποιο ιιπιιοιιτ ιιοπιι ιιιιοΙοπι, οτ οιιπι ποετοιι
επιπιτοι·πιπ πορι·οιιοπιιοι·ιτ, φωτο, ιιπ ροοοπτ τι», οι οππι ιιιο πω. Βτ Μπιτ

ιπιιιι: Ωπιιπιπιπ ιιιΙοοτππι ιιιιπο ποπ οοππονοι·ιτ, ποπ ποοοπνιτ. Βιιπιιιτοι· οτ

ιπιιιιοι·. οι νοι·ο ροοπιτοπτιππι ποπ ποπεοι·ιτ, ποπ ιπ οπο ιιοππιτιιι πιιοι·το

ιιπιιιιοο ροι·οονοτονοι·ιτ, ιιοιιππποτπι· νιι·, οι οππι οιι πω, οτ οι ππι·τιοοιιο
οοιιποιοπτιιιο Ποτ.

ΒΒο απο @πιο ιιιοιοτ ιπιιι·ιτπε, οι οπο: ιπ οοιιοπι νιτιο ιιοι·ιποποοι·ιτ?
Πιο ιπππιτ ιπιιιι: Βιιπιττιιτ οιιπι, οτ ιιιοο οοπτιιιοιιτ. οι οπο ιιιιιι: 8ι ιιιπιιιιπο

πιο ιιιιπιτοι·ιππι ιιπιιοτιτ, οι ροετοιι οΒοι·ιτ ιιοπιτοπτιιιπι οτ επι ιππι·ιτπιπ οππιπ

ι·ονοι·τι νοιποιιιτ, πττπιπ πο οο ι·οοιριοτ, πο ποπ? Ετ ειιιιιτ πιιιιι: οι ι·οοορτο
ποπ τ”ποι·ιτ, ιιοοοπτ ιπιιι·ιτπε οτ Βι·οπιιο ιπ πο ιιοιιοτππι οοιπιιιιττιτ: οπιπιο

οπιιπ ιιπι ποοοπτοι·ππι πποι·πιπ ιιοπιτοπτιπιπ ιι€ιτ νοπιιιιπ ι·οοιπιτ. Ηιιοο ιιπτοπι

ιιοοττιππ ιιι·ποπιοιιι οοπιιπππιο οπτ τπιπ νιι·ο ππιιιιι πιπιιοι·ι.

ΧΧνιπ. Πε εο μπε ποπ ιιεοετ Ποια πι: ίπ τ!ιοι·πιπ βατή:
άε/πποπ.

8γποιιπε ππι·ιιιοποιε πιτ, πο επροτετοε πω" τιιοι·πιπ ιιοιπποτι τ'ι·ιιτι·ιο
ποοοπιιιιτ: οι οπιιπ ιιοο τ'οοοι·ιτ, οικοοιππιππιοοτπι·.

Βοπιιιπι ιιιοππτ: Βπροι·ετοο ι“ι·ιιτοι· τιιοι·πιπ τ'ι·ιιτι·ιο αιοιπποτι ποπ ιιποοπιιιιτ,

πιοοπτο τιοπιιπο: Ει·πιιτ άπο ιπ οιιι·πο ππο. Βι·Βο που τ'ι·ιιτι·ιο τπι ποιοι· τοπ απ.
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Ποιο: ΜοΙἱοι· «μι ο άιιοΒιιο ω«πιππ _ιππΒιιπι· οιιοοιπιππιιιοοπάπ Μ,
πἱεἱ ποπιτοοι.
ΧΧΙΧ. Πο οορο!ἰοπ«ἰἰο (. . . . . .) ποσοπάοπ'2 ιιο·οι·οοιιο @σπα πίνω

απο.

Ειιοιιοιἰιιοῳάἰιιἱι: θοΒι·οπ «:Μτοο νἰτοτπιπ «ιιιιιιιιιοι·, «μπω Ιπ «πι ποριιΜ
οιιπτ Με πιιτι·ι«ιι·ο!ιο πι προΙπποπ άπρΠοι οπιιι τιοε ιιιιοι·ιοπο ειπε, Η οοι
πιιι·«ιΜπι οι ειιι·ιπ, ἱοοο«ι οι ι·οΙ›ο«:οο, μωβ «οι Πο, ιιι·ποιοι· «ιάπιπ ιιιοιιιιι οτ
ονιιιιι ιιιιοι·οιπ οικω.

Τοπιιιο πω; Μο οπο: Πιιοι·οιπ ιιιοιιιιι οοιιοΙΞ«ιε @πιο πιο ἰι
ι

οοάοιιι

οοριιιοιιι·ο. .

ΧΧΧ. Με ρεπἰ£οπ£ι'ο ο«ΜΙοπαπ!οο οσπ_|ιφϊίο αοοιιιι“επάο, κά ω«πι
σω!ί!α!ο οπιοοι·ππι.

Αιιο«ιοτιπιιο «ιἱτ: Ροπιτοπϋπ ΗΠιιο ι·οοἱπἱοπάιι «Μ, εοά μι· οοεπιπιοιιι
νἱΕ«ιο ιΠιιιο, «μιιιιιάιιι ἱπνοοἱτ ιΠο.

Πο «κι πο” «:«ινοπάππι Ιιοπἱο οοΙιοΜτοι·ο οιιιπ ιππ«ΙΙο, πο μοι·οοιι€ παπι
οιε ἱπιπἰποπτο νιπάιοοωι· ἱπ «πο.

Βο ου «πιο ποπ ποσοι Μπι: άοιιι·ο!ιοπάι «:πιπ ιπ«ιΙιε «ιππο ποπο ἱπιιο

ιιοι·οΜΙοο ειιιιτ ιο ρι·οποπτι.
Απ «Ποεο Ι«Ιοιπο διιιιιιιιιι1ι18 οοιιΙἱοπεοπ «κι Μ. 808/!ι ιιπιπΜοΙΒοι·

νιοι· Π'ι·οοπιοπτο Με Ρεοιιάοἱοἱάοι· Πιιοι· «Πο ΨοΠιο άοο Πιιι·ιειιιπ, «Πο Διι

Ηοἔο άοι· ΠοιειΙΜιοπ, πιιά άοιι Βπιι!ι άοιι Κιι·οποπ,ο«ιτοπ ω, άἱο ιπἱι άοι·
ιιοΙοοιι πἱοΙιτ πιιεπιπιποπιιππ8οπ, ποσο νοπ οπάοι·οι· Παπά €ο«ιοιιι·ιο!ιοπ ειπά.

ίπ οἰποι· άι·Μοιι ΓτοἱεἱπΒοι· Π«ιπάοοιιι·ιίτ (θοά. Πιο. 45), άιο άοιιι

ιιοιιιιιοπ δο!ιι·ιιοπάοι·ιο «ιποοιιϋι·τ, οΒο!ιοιι ποσο. άοι· Μπιππ«οι· ΒΥποάο πιο
δο!ιι·ο 847, νοιι πιοΙοιιοι· άοι· 'Γεια νοιιι ΛπΓ«ιπΒο Με ποιο Μ. θοπἰτοΙ
ιπππΒοΙτ, άιοεοΠιοπ Ε'ιποιποπιο απο Ροοιιάοἱεἰάοι·, πο! νοΙο!ιο ιιππιΜοΙοοι·

άοι· οποιο ΑΙιιιοΙιπΜ: άο ι·ιιτιοπο ιιιοττἱιιιοπἰἱ, εοά«ιππ άοι· πνοἰιο, πο!ιπιο,

οΗΠο, ειο!ιι«οιιπιο, ποιιιιποΙιπτο, ιιιοΒοπ ιιπά πνοποιοετο, ποιοι ιιιιά κινοπείΒοτο
νιοι·ιο!ιιιιο πω! ίϋπί:«εΙιπτο ίοΙΒοιι; επ πιο ι·οιιιοπ οιοΙι ποο!ι "κι ()πρίτοΙ
άο πάιπἰιιἱοωποτἱΒιιε ΙοΒἱο ιιπά ἰπ οπἰετοιπ Ιπποοοπτἰι ροπιιο «πιο. 87 οι

«επ-πιο πιο: ἰπ οπιιιΕνιιοτοιπ Ποτ” οπάποι«ι; τοϋ Ιοτιτοι·οιπ οοιιΙΙοποι άιο
Ποιιιο Ιοἱάοι· ππνοΙΙετιιπάιΒο ΒιιιπιιιΙπιπο.
να άοιι Ει·οοιποπτοπ οπο Ρεοιιάοιειάοι· ε2ο!ιοιι ἰι

ι

Πιι· οἰπἱ8ο Δο

πιοιιιιΜο, άιο πιώ ΒΙ«π«:Μ'οΠε απ! άπο Βιιοι·οοΙιι Ιιοπἱοιιοπ, ιιιιιιιΙΕ«:Ιι: Ιιι

οι·ποάο ΖιιοΙιοτἱο πομπο ιιιΒἱο Βοιποο οπο. Χν. άο οι·«ιάΠιιιιι οο;;ποτιοιιιιιιι
«πο, ιιι οιιιοιοΙο θι·ο8οι·ιι πομπο ιιά επποτιιιιι Βοπϋποιιιιιι ιιιἰεεπάο άινοι·ιιπι

ο«π«πιπ, πι οοπιιιϋπιιο θι·οΒοι·Ει πομπο, ἱ
π

οιΙιιιποΙοιιι«ιι·πιπ "ποπ Υειάοι·ι
Ποιο νο. ιιι οπρἰτιιιο ΧΧΧΠζο άο πρεπε οτ οοοποπο.
Πἱοιιο Αποο!ιπιτι:ο ιιτοΙιοπ «ιτιο!ι ἰι

ι

άοι· πιιοι·εθ οι·ννϋ.ιιιιιοιι Ιι`ι·οἱιιἱιιεοι·

Ποπάεοιιι·ιίι, άοο!ι ειιιά οἱο πι Πιτ πω' άοιιι Μπιοιι ΑΙιε«:!ιπΜο νοιι οιιιοτ

άι·ικοπ Παπά πιιο!ιοοιι·ιι€οπ. Πιο ΒιοΠο οπο Μάσι· Μ; πι Ιιοἰάοπ Παπά

οοιωτιοπ οΙιπο άοπ νοι·άοι·επα «Με 'Ι'οιιιοπ 8οι;ο!ιοιι, ννοΙ«ι!ιοι· ιιι«:Ιι Μι
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Βοι·ιοιει·ο πιο Πι'οι·ιοε ΠΠ, 10) ιοἱι μι· οο!ιοοοιοο εοΙιοιι Μα· οι·
οποιοισο Βι·ινιοιοι·οο8 ΜμΕ.

Δ

Βει· 8οΙιι·Μμι· μι· ωιιω Ηοοι!εο!ιι·ιΓι Μι ιΙιεεο Αοεο!ιοΜε Βιωσι
Ι'ΜΙε Με ΛοΙοιοΒ Βστι·ιιο!ιτιο; μιιο Με εἱοιΙ νοο Πιιο μι" ιοΜιι Μι
Ποιιιιοοι·ο !ιοποιο!ιοικ.

ΜΜΜ· εἰοιἱ νοο μι· νοτιιοι·μΙιεοιιοο Μεἱοεει· 8γοομ οοι· μι· ΒΜιΙοεε
με Οοο. 30 οοιὶ με Οοο. 31 οιΙιΜιοο, οι·ιμμε πιο μιι Ψοι·τεο μ
Βιιιοι: ιοοιιοε 2ιειιπροειιοε μοιι:οοϋε μοι:Με εμ οοιιοτεοτΗιοε ω: μι·
ιιοϋιιοοι·οιο ι:οοοοιιιο ιοειιτοοοοεοι μι; μι· εει:ι·οι·οοι εοιἰμοιοτοιο εοι:ιοι·ι
$οτειο :πιτ μι· οι:οΙοειοεμοοι ι:οοεοιποιοοειιι ἱιομοι μια ο. εοοεπιοτιοοε.
ΓιοΒΙἱο!ι Μ, Μι ει· ιιιιεεεο ΑΜιοοἔ ιιοε μι· ιει·ειεο Ρι·οιειοΒοι· ι·Ιοοιμ

ει:Βι·Πι ομι· Με εἰοει· ΜιοΙΕΜιειι ιιοτοοοιοιοο ωιω. Ι.ιπετει·οε κι νοοτ
ει:!ιΜοΙιοΙιει·, μοιι ει· @ο μο 'μια »πιο Ιιεεειει·, Με εεἰο νοι·Βιιο€οι·ι
με ιιοι·ιοΜμ μοι: ιο μο Πομιεοιιιἰίιοο Μ ομι·εΙΙ μιΜι ιιιιοιΙ νει·
Βοεεει·2, μι· Βἱοο, μι· ιο μι· ει·ειεο Ηεομι:!ιι·ιίτ Ιιιιοιο ει·ι·ειι!ιοο ιιοι·μιι
Εεοο, Περι Με: ιιοΜι νει·ειοοι!ΙιΜι να.

8ο Ιοοτει με ΜΜΜ Με ΑοΒοειἰο, Με ἱιι μι· ιιι·ετεο τωιωωτι
ἱοι απο. 10. εποε νει·μιοεο Μ, Με:: Οοιο εοἰιο νἱι· ο νιι·ιοτο ιιοιοεο
ει:οεμι, μι: ω, ΕΜΗ ΙοΒοιἱε, οΜ”οοεϊοοιε, ριἱοιειοε, οι·Μοι:οϋοοιε, οι
ιοοΠει· ο ιοοΙΜο, οσο σε! ο ίι·οειιι€εμ, ἱοοιιοἱτειο, ΙιοοιἱΙιτΜε, εοομοιἰοοε,

οι ΡιιοΙοε Μι: Μο!ιοι·οε ειιοιΙοεο εειοτο νιιιε Μουτ ιΙοιοιοο, φοτο οοοιι·ο

οι·ομΙιεειοιιιιο Βεειἰειιι ΙιοιιΠοΐε νοΙτ οοοειιοἱειιοε οιιοι·ειο ειιειο εεεο

ιΜι·ιι:ιιιο, απο ἱμο ει! οι·Ιιοοιο Μίιίί.ι ποιοι νἰιπιιε οοιΙΗ. Ποιο ι1οίοι1οιιι
ι:οοιι·ιι Ιὶμιιι ι:ετΙιοΙιοοοι ιοοΙίοι·ιοοε οσο Με, μυ πιο μι.
ΒιιοιεΙΙιε ΜΜΜ Ιἱομτ εἱΜι νοΙΙειοοι!η;ει· οσοι: Μοο:Μ ιο ιιιιι·εΜΒοο

Βιιομι:Ιιι·ιΠ; Με Ποιο. 47 μι· Βγοομ :ο ΤιἱΒιιι· πιο 895. Βίοι· ετιε!ιΙ:
ιιοι:Ιι ι·ιοΙιοοει·: ΙιΒἰιΙἱοἱε.

νοιι οἰΒεοτΙιϋιοΙἱοΙιοι· Βοιἰοοτοοε Μ: ἱο μι· οι·ετεο ΠεοιΙεοΙιι·ιίι μι·
ΙοιιΜι με εινεἰιοο ΑοεοοοΜοε με θεο. 28, μι· ιοἰΙ: Βοπιαπί μεσου!
οο8ιοοι, μ σε ειο!ι Με: οιο με οοιιιιι·ε Ει·ΙιΙοιοοε με Αοειιι·οοιιιιε Βοιοιιοι
!ιοιιμΗ, μι μιο ποιο ομοεο εο ννοΙτΙἱΜιοε ΜΜΜ: ιΙοιιΙιεο Εεοο, ιι·ΜΜιεε
νοιι μι· Λοΐοοοιοιι μι· Κιι·ο!ιο ιο μο 82οΜ: :ιο ΒΙΜΜιίοΠε Με ειοε μι·
μοοι·ΜΙοο Βιιι:οιειιιιοΙΙοο με Βιιιο·ει:Μοε οετιεοΙιτοτ ονοι·ιΙοο ιοοεε, «πιο ιοοο
με ΕοιεοΒιοιΙοο8 Μοει· ι·ϋΜει:!ιοο Βγιιομ ομι· Μι θοοεοεο2πε επι ιΙοοτεομο

Βγοομο οΒοι·Ιιοιιμ με ειοιιι· ΙΜειοιεοΒοο 8γοομ ιΙοι·οοιιιι· νοι·ετοΙιοο Βιιοο.
Βιμ μοοοει·ε ΠοιΜιεἱΜιι: μι· οοΒοιΙι·οοΕτοο 0οΜΙοο με οιιοοτειι

δο!ιι·ΙιοοιΙει·ιοε οιοτω νἱοΙΙοἱοΙιτ ιιοΜι ΜιοΙιοΙιοο 8τοο”, Με ει· οι μι· οι·ετιιο

Ρι·ΜειοΒοι· Ηοοιιει:οι·ιίτ (μι. Π) νοι·Ιιοει, :ο Τομ ίοι·μι·ο; μοο εε
ἱετ ννοΜ :ο νοι·ιοοιιιοο, μ", οοεμι· μο ΒΜιοοοιιιο Ιμἱοεο Βοοι·ιΠεο
Πι·Μιοο'ε μι! ΗιοΕιοει·)ε νοο ΒΙιοἰιοε Ποιο· ΜιοιΜοο Ει·ιηι·οο με Εμ·
ι·ιιι:Ιιτοε, ΜοοΜιεε οοΒοιϋοΙιειοΙιιἱἔι ΒοΒΙἱοΒοο εοιο ιιιοι:Ιιιο.
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ποπ ιποοοιο πιοπτ πππιππι·οιοποπ νο:οποπο, οπο οι οπο Βιιο:οοπτ
ιο ποἰοοΖοἰοποεποι· ΖποππιιποποτοΙιππι; πιο νο:οιπιποιι, οοποπ οι: οπο ποπ
πιο οοιιιιοπιποπ Μπτο:ιπιο, οπο ιπ οπο Βι·ϋοοο:οπ Βπιοιιιιοοποπ οοο οοπο

πιοοποπ Βοοπτοο νο: Οι·πτιππ οιπο οιποπο ποεοπεοπ οιοπιπιιοτ.

Βοι Βπι·οποιο ποπ Ψοι·ιιιο πιΙοοτ οο οπο οιοποιιτο Βποπ οοιπο: Βοοι·οτο,

πιοΙοποο οιο οοπ'οιΙοποο Ποποι·οοπι·ιι'τ πο ιποοοτπτιπετ.
Πιοπο οπο οπι·οπ πιο οπ:ποπ'οιποποοπ Ύπατο: ιιπ:ο ποπ πιο ιπποοτπ

οοποποποιοιτοτιο οοποιπτιοπο οοποπ οτ ιο οπο ει·ποπ οοι:ο οι:ιιοιπποοοπ

@πιο οοποππτ, οιιποοπο π:ο :πτιοπο οοιιοτι ιποοοτο ποπιιτιο ποοπιτοπτιπ

ιπ_ιπππι οοποπτ οοτοποιτοι·, ποιοι: οι·πιπτοι·τ.

πο: πιο” 8τοΙΤ πιτ οιποοΙοοπ 8οποοπιποοοπιποοοο, οπο Βοοι·οτπιοπ
(πομπο οπο θι·οοοοπ πιο πποοι·ο: Ροποτο, οποποπ οοιπ οτγιποιοΒιοοπ
οπο Ιοιοοι· ποπ Βονιιιπ οπτποποιοοιι; πιο πιο οσε: οπιπιπτποποπ πιο ιππ
ποτποιιτοπ οππιτοι ποοοπι·ποπτ οιοπ πιο' οι·οιοοιπ.

π'οιτ πιιιιποοι·οιοπο: ιοτ οπο ποπτο Βοοπ ιιπ Ποοι·οτο οπο Ινο ποπ

(ιππι·τι·οο, πιο οοποπ πιο Απτ'οοιιι·ιτ'τ ποιοτ: πποο οοτονπ ποιο οοπτιποτ ιιπ

ιοΒιτιιοιο οοιι·ιπΒιιο, οιο νιι·πιπιππο οτ νιοπιο ποπ νοιπτιο, πο ι·ππτοι·ιππο
οποιο, οτ πο οοππι·πτιοπο οοι·πιπ, πο οοποοπιοιο, οτ τ:πποοι·οοοιοπο οοπ'ιοπιι,
οτ ποοπιτοπτιπ οιπΒιιιοιππο.

ο

Ι)ο: @πιο Βτοτι' ιοτ ιο 334 θππιτοΙ νο:τποιιτ, ποπ οοποπ πιοιοπ οπο

οι·οτο ποπ Βο8ι·ιτι οοι· Επο ποοπ πο: Βοοτιπιιοοππ οπο ι·οοιιοοποπ Βοοπτοο οπτ
οπο. Πιοοοπι οπο ιοοπ:ο:ο θππιτοι οπτποπιιποπ, ονοιοπο ιπιτ πο: Βοποιοππππε
ιπ:ο: π:οπ:ιιιιΒιιοποπ Ωποπο ππποποποπ ονοι·οοο; πιιοπ πιο τ'οιποιιοοπ
Βποπο ποποιτ ποοπ οιο οι·οοιιο: Τποπ οποιο.

πιο ποι Βοι·οππ:ο οπο (πρ. 28 οπο: πιο οιοποπ νο:ονοποτοοππίτοπ:ποο
ιπιτ ιπι·οπ οιποοιποπ Βτπτ'οπ οπο ιπι·οπ Βοοοποποποπ, οποιοποο ποποτ πο:

πιο Βοοο πιποποοιιιοτοπ ιιιτο:πι·οτπτιο οοιο πι·ονιπι·ιοιπ Αιπι·ιοι οπτποιοιποπ

ιοτ, πιο οπο πιο οοο Ιοιοο: νοπ Βονιππ ποιποιιιπ:τ οπο, πο ποοοπιοπτ
οιοοο πποπ πιο ινο πποι· ΙΧ. ποπ. οι.

Απο ποπ Οοπιτπιπ:ιοπ ιοτ ιιπ ποπτοπ Τποπο πιοιοιιτ'οιΙο οιπο Βτοπο

(π. 256) ππΓΒοποιιιιποπ. Αποοιιπο οπο οπο Κιι·οποοντιτο:π οοποπ οιοπ

ποι ινο νιοιο, οοινοπι οπο: 8τοιιοπ οοο οοποπ πιο πποπ οπο: ποιοπο οπο

πιτοπ Βοποοο; οοππ πποπ οπο ιποοαι”.ι·ο7ιο Επο:οοπτ ονιι:οο, πιο πιο οοποπ

ιιπ πιοιτοπ οππ:ποποο:το πιο οιιιοιο ππποιιιιοπτοο Κιοι·ιπο: νοι·τ“ποοτο

οοππτιο ΙοΒιιπι ιποοπἱοπι·πιο οτ ι·οιοπιιπι·πιπ :οιπο ιπιιιιοι·πιπ, οοποπ πποπ

ιποιοτοπο ππ: ιο οοποιοιιι:ο: Ψοιοο, οοποπνοποοτ.

ιο ππππ οιοπτ οποοι·ο Απιποπο ποιο, οιο οιποοιποπ Αποοππιττο ιιπ:

Οπποποποπιιιιοιποποπ πιο: (οι·πτιπο, οιο ποιο ιοποι·οοπτο ππποοιπ, πιο: οπι·οπ

επποποπ, οπ οιοοο Βιπιοιτππε ππ: οιπο Βοπο:οπο Ποποι·οιοπτ οπο Βτοποο

πιο πιο' Βοι·πππ:ο νοπ πω., ποιποοονοπο οπο: οιπο νοιιοτποοιπο θιοοοπιοπτο
οπο Εποι·οοπτοο Ιιοτ'οι·π ποπ.
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Εἰπο ΖιιπππιπιεπειεΙΙππΒ ποε ΙπΙιπΙιεει πιοοει· ΑποοππΜο πιο ιππο
ΙἱεΒιπει· Βοπϋτιππε πει· ππεεπι·ποΒιεπ Βοιπιπιππεεπ Μ: ιππεεεεπ ιιππιοι·Μπ

ειπε τω· πιο θοεεπἰεπτο ποπ ΕΙιει·εεπτοπ ποπιννεππιΒε, »πω οπου πω"
ΒοΙἱεἰεττο νοι·πι·πειι.

διο νπι·πε πει· €οπεπἱεπιΙἰοποπ ΕπτνἰεΙπππΒ ποπ Επει·εοΜοει, Με
πιο ίπ ποπ εἱππεΙπεπ Ρει·ϊοπεπ πει· Ηι·οΙιΙιε!ιεπ πππ πνοΙιΙιοΙιοπ θεοπο

ο;επιιπε νοι·Ιιε88, 8ΙεἱεΙιοοιπ απο Πι·Εππποπποππ Ιιει8ο8επεπ ενει·ποπ, οπο

νι·οΙοποπι πιππ οι·οο!ιοπ Μιππω, Με νἱεΙο πἰοειει· ι·οοπτΙιε!ιεπ Νοι·πιεπ ἱπ
πἱο 8πιπιιιΙππέςεπ πιο Με θτοτἱππ Ηπει·ΒοεππΒεπ οιππ.

Πι·πτιππ Μπα πετ ππι·οπ οεἱπ Ψει·Ε Ύει·ππΙοοεππε σπιτι Βε8ἱππε

εγοιοιππιιοεΙιει· Αι·πιπτεπ Με: «πιο ΕΙιει·οο!ιι: ΒεΒοΙιεπ.
Βἱο νοπ Πιπι Βεπι·ΒειτοΕοπ Βοο!ιτεΠΠΙε, πιο νοπ ο" ΕΙιο !ιοπποΙπ,

ιιιιι·πεπ ππιπΙἱο!ι πει· θεεεπεπιππ Βοποππει·ει· Απίπιει·Εεπιππειτ νοπ Βοϋε

Πετ3οπἰΒοπ, ννοΙοπο ππιπ!ιει· εε!ιι·ιε!ιεπ, πππ ίππι·τεπ απ ειπα· εϊΒοποπ

Ειπι!ιοιΙππ8 ποπ Ψοι·Βεπ ἰπ νιοι· 'ΠιεΠε.

Βτερ!ιππ νοπ Τοπτππγ, οἱποι· πιοεοι· θοπιπιεπτοιοι·επ, οοΒιέ Ιιἱοτϋπει·

πι ποιπει· `νοι·ι·οπο, νοπ πω· επι· πιο εἰπεεΙιΙϋἔἰἔο ΒτεΠε παπι πεπι Τεπτε

οιποι· 8Ιειοπικοιιι€επ ΒοπϊιΜοι·πει· Ηειππεεπι·ΕΕτ ΒεΙιεπ, ΓοΙΒεππεε: Βεπἱπτπ
ι·οι·πιπ (οει·ιμοι·ππι) εοποποιππο ΙΠιι·ιιπι ἰοτπιπ ἰπ οπειτποι· μπει: πἱετἱπἔπἰι:,

ιιποι·ππι πποπι πποιποπο πποι·ιππι ορροΙΙοπη ετ πτἰιπππι οπἱπειπ ο πτἱπεἰρἱο

παμπ: ιιπ ρι·ιιπππι οοποπιπ ιιποο εετ πο εγπιοπἱοοἱε, πεοππποπι ο μπω
επππο παρε επ $ει·τίοιπ πεοΕιπππι, «μπω πιο ἱπεἰρἱι: άι“υσεοαπί, ιει·τιοπι

επι επ παμε επ ΧΧνιι., πποε επι πο ππιιι·ιιιιοπιο, οπο.ι·τπιπ ο ΧΧΥΠ
παμε επ ππειπ Μπι ροπππτ.

Πιο Επει·οο!ιτ νπι·πο ποιπππεπ πΙο πει· νἰει·ω 'Ποπ ποπ Πεει·ειεο
πετι·οοπτετ πππ ει·Ιππτει·τ; Μ πἱεοο ΒιππιεΠππΒ παπι ἰπ ποπ ππο νοτ
ΙἱεΒεππεπ Οοιππιοπτοι·επ, πππ παπι· νοπ Βιεπποπ εοΠιοι, 'πιε!ιι: ίοι·ιπεΠ

ππτε!ι€είϋπι·2, πο ΜΙπεπ παπι πιο Βι·Ιππτει·ππεεπ επ ποπ Ιεοπτεπ ΒεοΜε

ίπΠεπ νοπ πει· οπιιεπ 27 οπ ;;οινιεεει·πιοπεοπ οἰπ Πεπιεπ πππ Ιιππποπ

Με πει· οποιο νει·εποΙι εἰπει· Βογοτεπιοιἱεοποπ Βοοι·πειτππε ποπ Βπει·οοπτειι

οοιι·οοπτετ ννοι·πεπ.

Ειπε ΖπεπιπιπεποιεΙΙππε ποπ πιει· επιπο.Η:επεπ 8τοπεο ινέιτε πιπ πο

ννἱοπιἰἔει·, οπο πἰε πΙτει·επ Οοπιπιοπιπτοι·επ επιπ Ι)εει·ειο πιοΙιτ πω· ποπ

οπποπιπεπε, εοππει·π πιιοπ ποπ ι·ϋπιιποπο Βεοπτ νετ£τετεπ.

Ζιι ποπ Οοπιιπεπτοιοι·οπ, πει·επ Αι·ποποπ ππε ποοΙι Ιιπππεεπτἰίπἰεπ

νοι·ΙίεΒοπ, ε;οπϋι·επ ΡοπεπροΙεπ, πω” ΒοΙππππε, (πρπιει· ΑΙε:πιππει· Π!.
Βεποππι), ΒιορΥιοπ νοπ 'Ι'οιιι·πεγ, Βιιπεοπ ποπ Βιει8ποπο, ποπιιππ νοπ

ΐοοποπ, Βἰοπι·π νοπ θι·ειιιοπο ιιππ Ηπεπεειο.

νοπ ποπ ε·οπιιππιοπ ΜΒΜ: Βει·πΙιοτπ πννεἱ, πΞιιιΙἱοΙι Βιιπππε πππ ποΙιπππ

νοπ Γοεπιπι πππιεππἱοπ απ, ιππειπ ει· ΒιεΙΙεπ οπειπ16, πιο πιώ πι πιι·επ

Ποιππιεπτοι·ιοπ οπο" πππεπ.
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Βιιαιι'ε Οοιιιιιιειαει· ια ει·ετ αιιι·ειι αιε νει·αιειιιπνοΙΙειι Πιι€ει·ιιιιε!ιιιιι€ειι
αεε Ηει·ι·ιι Ρι·οίεεεοι· Μιιιιεεειι ειιταεειιτ ννοι·αειι, νοιι ἱιιιιι ααι·ι'ειι να·
Με ειπε ιιιΉιει·ε .αποψε εειιιεε ΙιιΙιεΙτεε ει·ννιιι·τειι.
Με αειι θοιιιιιιειι€ει· αεε αοιιιιιιιιεε νοιι Γιιειιαα, αει· ιιιι€ει· ααα

ΜαιιεΙιειιει· Ηιιιιαεε!ιι·ιίτειι επι ΙιεΕιιαετ, Με Βει'ει·ειιτ παπα: ιιαΕιιιει·Κεειιι
εειιιειαιτ, αἱε Ζωα αει· εειαιει· ιιεΙιιιιιιιτ εεννοι·αειιειι Ηιιιιαεσιιι·ιίτειι απ
εισαι ιιιαεεεεα Βεαεαιειια ει·ννεἰτει·£.

Αα αἰειιε ΒεἱΙιε νοιι Ποιιιιιιειιτει·ιειι, αἱε αιιι·ε!ι θι·αιιιιιιε Βεοτει: ειπ
εαιιια, εεΙιΙιεεετ ειειι ειπε :πειτε απ, αιε αιιι·ε!ι αιε ΠΜ' οοιιιιιιΜιοιιειι
αει· Βε!ιαΙε νοιι ΒοΙοΒιιιι νει·ε.ιιΙαεετ νναι·αε.

Βιε Ιιεειιιιιτ Με Βει·ιιΙιει·α νοιι Ρενιε, αει· εοννοΙιΙ αἱε ει·ετε αἱεεετ·
ΒιιιιιιιιΙαιι€ειι, Με ειιιειι Οοιιιιιιειιιει· αΙιει· ειε νει·ίεεεεε; νεα ααα ννἰι·α
ια ειιιειιι ννειι:ει·ειι Αεεε!ιιιΜε αιε Βεαε εειιι.

Πιο ΟΙνΙΙεΙιε Ια Ρι·ειιεεειι.

Εεε Μ ειιι Βεννειε Μ· αειι αει'ειι εΙιι·ιεαιεΙιειι Ει·ιιετ αεε αεααιοΙιειι
νοΙΙιεε, αιιεε εε εἰειι ιιο Ιιιιι€ε Με ιιι68Πε!ι αει· ΟινΠε!ιε Με ειιιει· ΗΠ

ιαιι·ιεαιεΙιειι ΒεΙιειιαΙαιιε; αει· ΕΙιε ννιαει·εεωτ. Βια αει· ιιιιιιιει· οΙΤε:ιιει·

Ιιει·νοι·τι·ετειιαειι Τι·ειιιιαιιε αει· ευ ιιοτΙιννειιαιεειι Ε!ιε εννἱεεΙιειι Μπι: ααα
Κιι·ιαιε ει·ειαιειιιε Ιειαει· αἱε θινιΙεΙιε Με ειιι ιιοτιιννειιαἱεεε ΠεΙιεΙ.
Με πια Ρι·ειιΙιι'αιτ ιιι αει· 95. Βαειιιιε· αει· αεαεεεΙιειι ΝιιτἰοιιιιΙ

νει·ειιιιιιιιΙαιι€ νεα αειιι ΑΒαεοι·αιιετειι δαιαιο αει· Αιιι:ι·ιι€ ΒεετεΙΙτ ιναι·αε:

»Με |ιοΙιε ΒειεΙιενει·ειιιιιιιιιαιιΒ ννοΙΙε ειιι θεεεω ει·Ιεεεειι, ααι·ειι ννεΙε!ιεε
Παει· αιε Γοι·ιιι αεε θιναιιετε, αΙιει· αἱε Ψειεε αει· Ρα!ιι·αιιε αει· ΟΜΙ

εαιιιαει·ε8Μει· Με αΙιει· αιε Βειιαι·αειι, νοι· ννειεΙιειι αἱε θινιΙεΙιε αικα
εο!ιΠεεεειι ια Με ννεΙο!ιε αἱε θινιΙετειιαεεεΒιετει· ικα ίϋιιι·ειι ιιιαιειι, σε
ει·ίοι·αει·ΙιεΙιειι νοι·εε!ιι·ιίτειι εεεε!ιειι ενει·αειι," νναι·αε ω· ΑαεεεΙιαειε
απατα ,,αιιει· αειι νοιετε!ιειιαειι Αιιιι·εε και· Τιιεεεοι·αιιαιι8 αΒει·πααειιειι
αιια αιε Βιιιι'αιιιιιιιε αει· οινι!ειιε αειι Βιιι.πειειαει:ειι πα αΙιει·Ιεεεειι," ἰι

ι

αει·

ΒιιιιαιιΒ νοιιι Σ!). αιιιιιιιιι· 1849 ιιιιΒειιοιιιιιιειι. Βει· Βει·ιε!ιτει·ετεττει· ΜιεΙιεΙεειι

Βειιιει!ιτε ειιιιιια: Βε Μ νοι· ιιιιι· νοιι ειιιει· θινιΙειιε, Με ναι· ειιιία!ιι·ειι
ννοΠειι, εεερι·οε!ιειι ννοι·αειι. Βε Μ; αιιε παει· εἰιι πωπω ειιιε ΟΜΙε!ιε
ειιιειιι·ι: μι· ιιιοΜ, εε Μ: νιεΙιιιεΙιι· αιινοιι αιε Βεαε, ειιιειι θινΠιιει: και·

Βεει·αιιααιι€ α” Με ειιιειιίαιιι·ειι. αεαειιΜΙε εειιαι·Ε εε πα αειι νει·
αιειιε8ειι αεε ?ι·ειιιιίαιτει· Ρει·Ιειιιειι€ε, αεειε εε αἱε θινιΙεΙιε εκει ειπε
ιἱοιιἱι·τ ααα ειιι€είαΙιιτ Βια, ΠΕεεε ειιι·ειιννει·τιιε Βε!ιεα νει· Βιιτννει!ιαιι€

αει· ειιι·ιεαιεΙιειι ΕΙιε ααι·ε!ι ιιΙΙΒειιιειιιε ΒιιιίαΙιι·αιι€ αει· θινιΙε!ιε ννοΙΙιε

ααειι Με ρτεαεειεεΙιε ΙΕΙιει·αΙε Μιιιιετει·ιαιιι αει· ιιεαειι Λεια ιιιι αειι 'Με
Ιεεειι, ιιιαειιι εε εκει αιε οϋΙιβετοι·ιεεΙιε, εοιιαει·ιι αιε ΙεειιΙειιτινε·ΟιναεΙιε
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νοι·εε!ιιιι€. Διιι Π. Β'εΒι·ιιει· 1859 Μιει·ι·ειεΙιτε Μι· ΜιεϋειιιιιιΜει· Βιιιιειιε
ιι
ι θειιιειιιεε!ιείε ιιιιι ιιειιι Μιιιιετει· Με· ΒειεΗιεΙιειι Αιι€εΙεεειιΙιει€ειι ν.

Βει!ιιιιιιιιι ΗοΙΙννεε «Με Ηιιιιεε ω· Αεεεοι·άιιε2ειι Με ΕιιτννιιιΕ ειιιεε
θεεεεεεε Με ΕΙιει·εεΙιε Βειι·εΙΤειιι!. Πει· θεεεεεειιτννιιι·Ε εει·ίεΙΙι ιιι πινει
'ΠΜ, άει·ειι ειιιει· νοιι Με· ΕΙιεεε!ιΙιεεειιιι€, Με· ειιιιει·ε νοιι Μι· Εεε

εειιειειιιιε; |ιειιιιεΙτ. Ιιι ι!ειιι ει·ετειι Μ: νει·ειιεΙιε ενοι·ιιειι, Με 8ε!ιινἰει·ιΒ
Κει€ειι :κι ΙιεεεΜεειι, Με ειεΙι Μιι·ε!ι Με Τι·ειιιιιιΒενει·νιει€ει·ιιιι€ειι εεεεΙιιε
ιΙειιειι Ρει·εοιιειι εεεειιϋΙιει· Ιιει·ιιιιεεεεεεΙΙΙ: ΙιεΙιειι. Βει· ΟιιΙτιιειιιιιιιειει·

Βειιιει·Ιιτε εει·ΙΙΙιει·: Βε ΙιειιιιεΙτ ειεΙι ιιιιι Με Βείιιεειειιιιε ειιιεε τιεΕεείϋιιΙιειι
ΒεΜιιΕιιἱεεεε Με· ω», ιιιιι Με ΑιιείεΙιι·ιιιιε ειιιεε ενιοΙιιι€ειι Αι·ιιιιεΙε
ιιιιεει·ε Βιεει.εει·ιιιιεεεεετεεε. Πιο Βείοι·ιιι Με Ι:ϋι·Βει·Ιιε!ιειι Βε!ιειάιιιι€ε
ιεεΜεε ειιιιι·ιιε ΒιεΙιει· νει·ίειιΠ, ενώ ιι

ι

Μεεειιι Ριιιιιι€ε Βτεει ιιιιιΙ Κιι·ειιε

8ΙειεΙιειιιιι ιιιι θειιιειιΒε Ιεεειι Με Με Αιιϊει·ιιιι€ιιιιε εεε Ιιε!ιειιεεεεεεεεε
Με ειιιειι Μ· Με ειιάει·ε θειιιετ Ιιοιιιι€ε ιιἱειιιε Αιιεει·εε Με Ψιάει·ερι·ιιεΙι,
(ΜΜΜ Με Κειιιρί !ιει·νοι·ι·ιιίειι. Πιε εἰιιε Με· Βειάειι ει·οεεειι ΒεΙἱἔἱοιιε
εεεεΙιεε!ιείτειι, ιι

ι

άειιειι «Με ΙιεΙιειι πιει· Νειἰοιι ειεΙι Ιιεννεει:, Με ΙιεΕ!ιο!ι

Κιι·εΙιε, Βειι·εεειι Μιι·ε!ι ειπε ιιιε!ιι· Με $ειιεειιΜε!ιι·ιεε ι·εειιιΙιεΙιε θι·εειιι
εειἰειι, νει·ι'οιετε Πιι·ειι Ψεε ιιιιτΙ Μι· Βιιιιιι: ειιειιεο «Μι εειιιι€ειι ιιεε!ι
εειιι Πεεειε, εε εεεε ἰι

ι

Μεεει· ΒεειεΙιιιιι8 ειιΕ Με ιιιει· ιιι ?τεμ ειεΙιειιεε
νει·ιιιιΙτιιιεε Με· Ψιόει·ερι·ιιειι Ιιειιιιι ΒείϊιιιΙτ ενοι·όειι Μ. Πιε ενειιεεΙιεε!ιε
Κιι·ε!ιε Με εεἱτ 300 δειιι·ειι ιιι ΒιιιΙιειτ επι Μπι ρι·ειιεειεεΙιειι Βιιιιιτε ιιι

Βεπιιε αεί Με ιιιιιι Βε!ιειάιιιι€ει·εεΜ. ΒεΙιΙἰεεεΠε!ι Μ Μεεε θειιιεἱιιεεΙιει'ι

ιι
ι ειπε Με νεΙΙιΒε Πιιεει·ει·ϋεΙιιιιιε ιιιιεεεει·ιετ. διεπει· εειετειι ειεΙι

Βιιιειιειρειιοιιενει·ειιεΙιε Βιιιεειιιει·, ιιι «Με Γοι·τεεΙιι·Με ει·ειιιιιειι·τε εἱεὶι

Μι· Ψιάει·ειειιά Βεεειι Με 8τεεεεεεεε$εΒιιιη;. Πιεεειιι ιιιιΒΙϋεΙιΙιεΙιειι Ζιιετιιιιιιε

ιιιιιεε εεεεΙιεΙϊειι εσει·ιιειι. Βε ίι·ειςτ εἱε!ι επί ινεΙεΙιειιι Ψεεε. Με Βιιιειι

εειιΙιιΒειι νει, ενιεόει· ειιι·ϋοΙιειιιιε!ιι·ειι επι ι!ειιι ΜΠιει·ειι Ζιιετειιιιε Με·

Πιιΐι·ει!·ιεϋ: αυτ! Μπι· Μπι θεἱειΙιεΙιειι ειι ΙιείειιΙειι, ειεΙι ιιειι Βιιιετεεειεπειι
εε ιιειι8ειι. Πιεεειι Ψεε ευ Βείο!εειι Ιιειιιι Με Βιεειει·ε8ιει·ιιιι€ ειι:ιι ιιιεΙι!:
ειιιεειιΙιεεεειι; Με »Με εεΜιι·ε|ι «Με Απ. 15 ιιιιεει·ει· νειίεεειιιι€ειιι·ιιιιιιεε
ειιτεεεειιιι·ειειι. Με εενει€ει· Ψεἔ ενιιι·‹Ιε νοι·εεεε!ιΙε8ειι, ι|ειι ΖιιετειιιΙ

ίειιΜιιιει·ιι πι Ιιιεεειι, εε Μπι Βε!ιεΙιειι Με· θιειετΙιειιειι ειι!ιειιι·ιειιεεεειι,
Μάι Με ιιιι·ειιι Πεννιεεειι εΒειιΒιιόειι. ΑΙΙειιι ιιιιο!ι Μεεει· ινειε ειιιρίἱεΜι
εἰεΙι Με; εε ιετ Μεε Μι· Ζιιετειιά όει· Αιιει·εΜε. Πει· Μ·ιιιε Με; εναι·
Με, ε.Βιιιινσει·ιειι, Με εε εε!ιιιιιζειι εειιι ννει·άε, Μιι·ο!ι εεεειιεειιι8ε Αε

1ιϊι!ιει·ιιιι€ (Με Βιεειεε Με Μι· Κιι·εΙιε Με ΕιιιιΒιιιι€ νιώσει· Ιιει!ιειειι
Μιι·ειι, Με Ψεε, Με· νειι Με· Κιι·ε!ιε ιιει·είτε ειιιεεεειιΙεεειι Με, Νεε!ι

Μπι ΔιιειεΙιτειι Με θεει·Ηι·ε!ιειιι·ειιιε, ι!ει· Με ΕΙιεεειιειάιιιι€ ιιἱεΙιτ ω Με
:νει εο€ειιιιιιιιτειι εο!ιι·ιΒιιιεεειεειι θι·ιιιιτιε ειιι·Πειιίϋιιι·ειι ΜΗ, ννϋι·ιιε ειιι
Ζιιεειιιιιιειιιι·εΠειι εεε διεετεε ιιιιά Με· Κιι·ε!ιε ειιι ι·ειιι ειιι”εΙΙιεεε εειιιι

Μ: ΒΙεΠιι εΙεο Ιιειιι ειιιΙει·ει· Αιιεενεε, Με ειπε Πιι€ει·εε!ιειάιιιιΒ νοιι Βτεει:

Με! Κ.ιι·ε!ιε, Με Με· ΑιιεεΙι1ιιεε Με· ΕΙιεεεεετεεεΒιιιιε, ιιιιιιιειιΜε!ι Με Βιε
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ίππι·ππε πει· ππι·πει·Ιιεπεπ Με. Βε Μ επει· πεεπ πειπ Βεππι·ι'πιεε ιεπει·
Ηειπεπ ΒεΙἰἔἱοπεΒεεεΙΙεεππΕτεπ, ενεΙεπε ποεπ πεἰπε θι·εεπε επι'ενειεεπ

πϋππεπ, πεπι Βεπϋιἰπἰεε πει· Βἱεεἰπεπιεπ Βεεππππε επ π·επεπ. Μεεεπ

νει· πει· ιιπτει· Βεπιπετιπε ιπι·εε ι'οι·ιπεΙΙεπ Απετι·Με ειπε πει· Βεππεεπιι·επε

Με πι1ι·εει·Ιιεπε Τι·επιιπε εεετεπετ. ΜεΙε πεπεπ ΒεπεπΙιεπ πετι·εεεπ
Μεεεπ Απεπ·πτ επι ει!ιπιι·επ. Επι· Με Ζιιπππίτ Μ επει· Με εἱπἰεεπε
Ψειεε νοι·εεεεπΙεεεπ ενοιπεπ, πεεε Με πϋι·8ει·ΙΞεπε Επε ιιιιεπ οππε Απε

τι·ιιτ εεε ε" Ι.εππεεπιι·επε Πεπ_ῇεπἱ8επ εεειιιιιετ Με, Με εἱεπ επ πιι·ειπ
θεενιεεεπ πεππι·επ πεεεπενει·ι: ΠιπΙεπ. Πε πεππεπ εἱεπ πει· ποεπ πιπ

Με Απ; πει· πϋι·πει·Ιιεπεπ Με. Με Βε8ἱεειιπ8 €Ιειιπτ ενεπει· πεπ Ψεε
πει· ΝεροΙεεπἱεεπεπ θεεεεεεεπιιπ8, πεεπ πεπ πει· σπΙιπετοι·ιεεπεπ ππι·8ει·
πεπεπ ΕπεεεπΙιεεεππε ποεπ επππεπ πεπ πει· εοεεπεππτεπ Παπ-Επι:
πετι·ετεπ επ πϋι·Ι'επ. Με Βεἔἱειππε πετ επιπ ιπεο Μ· Με Εεεππετιν

ππι·8ει·Ιιεπε Με επτεεπΙοεεεπ ιιππ Μ πειῖπ Επεπιππ εείοΜ. Με πει:
εεεΙεππτ, ιπι·ε θεπεππεπ νο!! πππ ει" επεερι·εεπεπ επ πιπεεεπ πππ πετ
πεεεπεΙπ ἱπι δ. 1 πεε θεεετεεε επιιπι·πεπΙιεπ Με ρτἱεειειΙἰεπε Τι·επιιπε;

Με π'οι·πι εἱπει· 8ϋΜΒεπ ππι·8ει·Ιιεπεπ Επε επει·πεππι:, ιιππ πει: πεπιιι·επ

πειι Ψει·τπ επεερι·εεπεπ ενοπεπ, ε” επί πἱεεε Εοι·ιπ ποεπ Εει·πει· εεΙεει:
πω. Με πετ επει· πεππ ιπ δ. 2 Με ππτἔετΙἱεπε ΕπεεεπΙιεεεππ8 Με
Μειιωκεεω πἱπἔεετεΙΙτ, πιιπ εε πεπι θεενιεεεπ πει· ΕἰπεεΙπεπ ππει·
Ιεεεεπ, Με ρι·ιεετει·Ιιεπε 'Ι'ι·ιιιιιιπ8 επεπίεΙΙε πεεπεπεπεπεπ. Με Ει·πΙει·ιιπε
νει· πειπ Βιεπτει· εοΙΙ πιεπι πι Ροι·ιπ ειπεε θοπει·εεΕεε, εεππει·π ἱπ π'οι·πι

εἰπεε θεπιππεε πει· Τι·επε ει·ίοΙΒεπ.“ Μεπ εἱεπτ εεε πεπι Ει·ενπππιεπ,

πεεε Με 8τειι€ει·εειει·ιιπΒ Με ππι·ΜΙιεπε Απεεπιιιιιιπ8 Με Με Επε εει·π
ίεετεεπε!τεπ ενιεεεπ »πω εἱε ΒΙεππε επει· επεπεο πεπεπ, ενεΙεπε ειεπ
πεπ θεεετεεπ πι" 8εΜποπεπ Βεπϋι·πεπ πἰεπτ ἐ'πεεπ ενεΠεπ, εει·εεπτ
ενει·πεπ ιιππ Με ππι·8ει·Ιιεπε Με οππε ΜεπεΙ εεει:επεπ επ πιπεεεπ. Με
επι· Ρι·πίππι; πεε Πεεετεεπωνιιι·ίε εεενῖιππε θοπιπιἱεεἱοπ ειπε ἱπ Μεεει·

Βϋεπεἰεπε ποεπ πω”. Πει· ντιπ πεπι πει·ϋππιι:επ πιιι·ιετεπ ΨεππεεΙ νει·
Ι'εεετε Βει·ιεπτ πει· θειιιπιἱεεἰοπ πιώ εἱεπ ιπΙει·πιπ8ε Επι· Με ίιιεππππνε

ΟΜΙεπε επεεεπιεπεπ, οπννοπΙ ει· πει·νοι·πεπτ, πεεε Με Ιεπιεεπε θεπεεεπεπε
πεε πεπεππεπε ιιππ πει· θεεπε επί' Με εοπεπεππτε σπΙιπετοι·ιεεπε ΜνιΙεπε

ίϋπι·ε. Με ϊεειιΙειἰνε εεννϋπι·ε ἱπ πει· ΤΙΜ (Με Βεππι·ίπιεεε πππ Τ'ει·
πϊιπ.πιεεε ιπ Με Αιι€ε 8επιεετ) ΑΠεε, πειιε Με σπΙιπετοι·ιεεπε εεννϋπι·επ
εοΙΙ, οππε πειπ Εεππε πειιε Βεετεπ επΕεπΙει.;επ. Με εενο·επι·τ εε πεπιιι·επ,

πειεε εἱε εε πειιι Ει·ιπεεεεπ μπε ΒιπεεΙπεπ ππει·Ιεεεπ επ ει· εεἱπε Βπε
πιιι·επ πωπω: οπει· πιιι·οπ πιι·επΙιεπε Τι·ιιπππε πεει·πππεπ ΜΗ, ιιππ ειιεπ

Βειπῇεπῖ8επ, πει· εεε Μεεεπι επει· _ιεπεπι θι·ιιππε Με ΙΞι·ε2ει·ε νοι·ειεππ
πεπποεπ ίι·ειε Ηεππ πως επεπ πεπ Βε8επ πει· ΙΜι·επε ἱπ Απειιι·πεπ ει:
ιιεπιπεπ.· Με ΕππετεπιιπΒ πεε θοπί1Με ππει· Με ?Με ειινιεεπεπ Επ·επε
πω! διεετ ενἱι·π εε πει·εεετεΙΙι: Με Επε Μ επ εἱεπ εἰπ πϋι·πει·πεπεε
Ιιιεπιπτ, πετ επει· παπι επιε πιι·οπ1ιεπε εεε. Με Με Μ Με θι·ιιππΙεπε
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αει· Ι·'ειπιιιε απα εειιιιι: ιαιω ειε ειιιε θι·απαΙεεε αεε 8ιαΜεεε Πιιε Βεαπε
Γαιπἱιιεα- ααα Βι·αι·εεαι αει·ιιατ απ! ια Με αει· Μπι Μιεια Μπα σε
θεεετεεεαααε αιει·ιιαει· ια Απειιι·αεα αεαιαειι. Πε αεπιι Μιει· αἰε Με ααι· αιιαα
ειπε θι·αιιααια·ε αεε 8ιααιεε αιιαεπ Με ιαι·ει·Βεειιιπιιιααε Με εΜεαει· Βεαιι€επ,
ννεπα Με ια πει'ει·α αεε @Με Ιαετιιαι: ειπ ειταιεαεε Μ, ειπε ειαΙιεαε Βιιειε
ω. Παε θαι·ιειειιιααιπ ααα ιαιι εειιιει· και ει·εαει·παεα θεννειι αεαει·ι·εεαι
ια αει· εινιιιειι·ιεα και ααεα αεε θεαιει αει· παει ιπι Πα·εεεεπ ααα
θιιιμεα. Ι)ιε Εταια αει· Νεαεειι ιει ννιε αεε @Με Εεαεα αει· Μεαεεαεα

ια εαι·ιετΙιεαεα Βιιιατεα νειι εαι·ιειΙιεαει· Δαεεαεααιιε ααι·εααι·απεεπ. δε

ενιιι·ε Μι· Με εαι·ιεαιεαε Με Με εαι·ιετιιεαε Βειιε αει· Βαε Με ειαεε
ειιι1ιειωιι Ιπειιιαιε εεαοπ επ ειεα εεεεαεα, εεΙαει ενεπα ααα ιιεειιινε
Ααεερι·ι1εαε αει· αει!. εαιαιι Με Με Με ειπε Ιαετιτατιεπ αεπειεαπειεα,
εε απ” αιειιτ, αεπ Μεαεεαεα θεα; εαπαιιιαι·εα. Με Μεε ναι· παιιιι·
Ιιεαει·, Με αεεε ια ι”ιιιαει·επ δεατααπαει·ιεα Με Κιι·εαε Με θεεειεεεααπε ι

ια Βαεεεεαεα Μι· ειεα ια Ααερι·αεα αΜιαι Με ααεεειιαι: αει, ννιε Με Με
Κιι·εαε πεεα αεαιε ια Απερι·αεα ιιιιπιπτ. (Βιεεε Ταειεαεαε, ιαειαεα να,
ειναι· πιεαι· :να αει·ιιεαειοαιι€επ αει αει· θεεειεεεααπ8). Ψεππ ααα Με
Με Βει'ει·ιπαιει·επ νεα ειπει· απαει·εα Απεεαεαπιιε ιιαεεεαεα, εε εναι·αε

αοεα αιε Ηααααεααπε αει· Βαεεεεειεε ααεα αει αειι Ρι·ετεετεπτειι αιαεε Με
ααι·εα Με θεαειειει·ιεα, Μεε ααι·εα Βεααι·αεα εεΙειιει, Με ειπεα ννεεειιαιεα

ιιιι·εαΙιεαεπ θααι·ειαει· ααιτειι. Ψει·αιιι εεΠτε Μεεε Μπα· ε.αεα 5ειπτ ποσα

ιιααιι·Ιιεα εειιι? νι'αι·απι Μπα αιεαι αει· 8τεαι, ννιε εε ενειιει· απ Βει·ιεατ

αειεει:, νειιιιϋἔε εειαεε Ηεαειτει·εεατεε εεννιεεειι Ηειια1αιιεεα, Με αει·

θειεαιεαε πασα αεα Βιια.ιαπεεα εειαει· Κιι·εαε νει·αιιιιιπι, Με ειιαε αεεε
ει·, αει· Με, ααι·ιιαει· νει·εεαι·ιι'τεα ει·ιαειΙΙ:, Με ι·εεααιεαε Βιμ αειιεεεα,
αιιεε αιιι·Βει·Ιιεαε Βεεαιενει·αΜιαιεεε αει·ααε εατειεαεα? Βει· Ααεεει·ααειε
ν. Μειιιααι·οαι: αεπιει·ιιτε ι·ιεατα; Παει· αει ει·ενιιαπιε Αι·εααιεπιΜιοα αει·

θειιιιιιιεειειι: θιεινιεε ιει Με Εαε Με αι·απαΙεεε αει· α'αιαιαε, Μιει· ειε

αι ιιιεαι· Με ειαε αιιι·εει·Ιιεαε Ιπειιταιιειι. Βιιαιεαε Ιπειιιαι:ιεπ νει· απεα
«ια Βιιε απεει·ει· Δανει·αει·ιι ια νει·εαι·ιετιιεαεπ Ζειτεα. Βε Μ Με ενιιαι·ε
Βαε ενεεεπαιεα εια ι·εΙιειαεεε νει·αιιιιιιιεε εε εεννιεε Με αει· Ειαρι'απε
ειπεε 8εει·αιπεπιεε ειπε ι·εΙιε·ιεεε ΗαιιαΙααε απ. Βειιεεα εεαΙιεεεε ισα:

αει· Κει·α, αεε Ψεεεπ ααα αεε ιααει·ειε ΗειΙιειααιπ αει· Βαε Ιιεεεα επι'

αειπ Πεαιειε αει· Κιι·εαε ααα αει· Με ι·εεααιοαεα ιιαεεει·επ ΒεειεαπαΒεα,

σε ΒεεαιείοΙ€ειι, Με ειεα απ αεε εαειιεαε νεαιειιααε ααα εε σε επια

ααιιε αει· Ι·'αιαιΙιε αΜεαπειι, ι”ΜΙεπ ια αεε θεαιετ αεε διαε.τεε. Πει· εεε:
Μπα ιιειιιε θιεεετεε Βεαεα, ννεααι·εα ει· Με Βαε επι' αιιαει·α θι·αιιααιεεα
εαι'αεαι, Με επι' αει· θι·απα1εεε ε" Ι(ιι·εαε, εαει· εεια θεεεαε απ αειιι
ιααει·ετεπ Ψεεειι πασα ενιι·ιιαπεεΙοε. Βιε θειιιιιιιεειεα Μιει· ετεΠι αειαε

α'ει·ιπεα ε" Βαεεεαιιεεεαπε ι·εεαΜεα Με ειειεααει·εεατιειε πεαειι ειπαιιαει·
Με ΙΕιεει αιεεε ααι·εα αεα Ααεαι·αειι αεε θεεετεεε Πει· αεινει·τι·ειεπ.

πω. πω» και· Με. .Βιι·εαεπσ·εεαι. Π. Μπα. 2
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ε. 1 Ισπτοι: Βιο 'Γτοιιππο πιιτοιι ποπ Ποιοπισιιοπ οιποι· ποτ Κιτοιιοπ

Βοπιοιποοιισιιοπ, πιο πω ποιοι” οιποο πιιι πιι'οπτιισιιοτπ θΙοπιιοπ νοτ
οοιιοποπ Κιτοιιοπιιιιοιιοε ωοοικιμ ειππ, Βοετιιπποι πιο ιιιιτεοτΙιοιιο Βοοιιιο

οιΙτιΒιιοιι: οιποτ ΕΜ. δ. 2: Αποποτποιπ Βοπιι πιο ιιιιτοοι·ιιοιιο Βοοιιιο

Βιιτιοποιο οιιιοτ Πιο πω πιιι·οιι οιπο Βτικιιιτππο νστ ποπι Βιοιιιοτ Βο

οτιιπποι: ννοι·ποπ.

βιο θοποτοΙ-Βιοικιιοοισπ ιιοοοιιπ οπι 7. Αρτιι 1859. Διι€οσι·πποιοτ
ν. Βιοιιιτοπιιπτι; ορι·ιιοιι αποτει Βοοοπ πω: Οοποιο: Ετ ιιοτιοΕ πιοιι πω' πιο

ιΨσττο πω· ΒοΒιοτιιποενστΙοοο οοποπ πιο σιιιιοπιστιεο!ιο Οινιιοιιο: ιπιιιο

8οιιοιιιΒιο Ποιιωι€ πω; ποτ ιιιωιιιιοιοπ 'ΓτοπιιπΒ πιο Εστω ποτ Βιιοοοιιιιοει

εππο ιιι Ρτοπεοοπ οιπο ειο Μοτο 8τιιτιο ιιι ποτ οιπο πππ ιπ ποπ Ηοι·ποπ

πω· Νοτισπ Βοοοιιοιι, ποιοι οιπο θοποιεοοιιππο, ·ονοΙοιιο πιο θινιιοιιο πιο πιο

ιιιι€οπιοιπ ποι;ιιονοππι€ο ιι'στπι ποτ Ειιοοοιιιιοοεπιι€ οιιιιιιιιτοιι ντσιιιο, πωιιιο

Δ οιπο πω· Μοιιι·ιιοιτ ποτ Βονϋιιτοττιπο ινιποτειτοιιοππο ιπετιιπτισπ οσιιπποπ

ννιιτπο." πο πνιιτπο ιιιοτ :τι νιοι Βοιιπι ιιι Απορτπσιι ποιιπιοπ, νοΙιτοπ πιτ

ποπ ιιιιιπι1: ποτ νιοιοπ ιιπ Ηοποο πω· Αιι€οστπποι:οπ ωιπ ιιπ Ηοττοπιπιππο

οοιιιιιτοποπ, θα εοιιτ ιιιιοτοεοππτοπ Βοποπ οποι'ιιιιτιιοιι ωιιιωιοπ, πω· ντοτποπ

ποιιοι· ιιω· ποπ Ψιοιιιι€οι:ο πιιιτ.ιιοιΙοπ πππ νοτονοιοοπ ιιπ Ποιιτιοοιι πω' πιο

ειοπσ€τοπιιιοοιιοπ Βοτιοιιτο σποτ πιο Απιειι1:πο ιιιιοτ Οινιιοιιο ιπι ποιιιοειοοιιοπ

κιωιοποιω, ποιιτἔπιι8 1859 Ντ. 26, 28, 32, 86 ιιππ 1860 Ντ. 16, 24
ιιππ 2'7). Βτίι·οπιισιι ντιπ οε, πιιεπ πιο ιπιτιισιιοοιιοπ Βοπποτ ιιιτοπ Πιο.πιιοπ

οιΤοπ ιιοιπιππιοπ. Μοοεοοιιοππ Πιτ πιο ντιπ ποτ θο.ιισπ ποπ οοιισιιο νσιι

Ττιοιιτι ινοπιι ποπιοιιπ πω, πιο οιιοιισιιοπ 8ττοιιοοοιιοπ (οοπιποο) 8οιιϋι·οπ
πιω νστ πιο ιπωιιιιοιιοιι Βιοιιιοι·, ποι· ποι ιιπ Βιιπιιο. Ιπποπι 1'οτποτ πω·
Κιτοιιοπτοπι πω· πιο νοτοιιοιισιιππο νοτ ποπι ΡΕοττοτ σποτ οιιιοιπ ιιπποτπ

Ρι·ιοοιοτ πιιτ Ετιοπιιιιιοο ποε Ριιιττοτο πππ νοτ ποσοι Ζοιιο·οπ Πιτ πιω
οτιιιιιτι: ωιπ ποποιι πιιεοοιιιιοοε1:, ποτ πο ιιοιιοπριοι, πιο Κιτοιιο ιιιιιιο πιοιιτ

πιο ΜΜΜ Βοιωτια, ττοιιιιοιιπο Βιιοιιιπποτπιοεο πποπστπποπ σποτ πιο ιιιιιιο

ιπ Απσι·πππιι€ ποτοοιιιοπ οοιι·ι·ι, νοι·ετοιιτ οι· Ι‹οιποοινοεο ιιπιοτ ποπι ιιι'στιο

,,Κιτοιιοα πιο ντοΙτιισιιοπ Ειιτοι;οπ, ποιο οιιιι€ο ϋπιιιΕο.ποτ Βοιιοπριοοοπ,

οσπποτπ πω· πιο τοσιιΕπιποοιΒο ιιιοι·οτοιιιοοιιο 8οιεπισιιο 0ιιιιΒιιοιι θ. Επιιιοτ

ιιιποοποπ "πιο" πιο Βιιο Πιτ οιπο ννοιπιοιι Βιπε ωιπ νοτινοιοτ οιο ιιπ πιο
ντοΙπιοιιοπ Ε'ιιτειοπ. Ψιτ πιιτίοπ ιιιοτ παμπ; Απ ποπ οοιιοπ πιο οιιτιει
ιιοιιοπ ΒιιοΙοιιτο νοτονιοποπ ντοτποπ, πω τω ιιιτοπ οοιιονοτοπ Βιιιιιπ πιο

νσιι ιιιτοπι Ηοιιωιπο νοτπιοτιτο Βιιιοπο επ οτιιιιιτοπ? ΙΜ ποι· Βτιποοτ πιο
Βιιο επι ιιιι·οτ ιιι·ορτιιιιΒιιοιιοπ Βοιπιιοιτ οπτιιοικιιιιιτιο ιιππ επ οιιιοπι Βο

εσπποτοπ Βποτοιποπτο ιιι εοιποτ Κιτοιιο οιιιοοιπι:ο, πο ντοιιτο οι· ποπιιτ, πω:
πιο Πιιιιιιιιοοιι οοιπο θπειποπ οι·Ιοποοπ τιππ πιο Πιο πισω; ειπποτο πιο πω:

Βοσιιοοιιτιιπο πω· ικιτσιιΙισιιοπ τιππ θοινιοεοπονστεσιιτιποπ οιποοιιοπ. ποπο

τοοιιιπιποοιΒο Πιο ιοτ οιιι Βιιστοπιοπι. Ψιο :πωι απο τοπ πω: ιι
ι

πω·

ή Ε. Βτονο Ριιιο νι. ιιπ Επιποοριιτιι Μσιπιοιικοπιο
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Κιι·οιιο ιιιπτοι·Ιοοτοπ ΜιττοΙ Επι· ιιπποι· ωιιιοπω πππ οπτιεοο ποπ νοεοπτΙιοιι

ιιιιιπ, πο ιιιιποτ ιιιι·ο ΑπννοππππΒ, ιιιι· Βιπριοπ8 ΕοιποετοΙΙο νοπι Πιιτπιιπποπ

πο: Επιππιποοι· απ. Π: οπο: πιο π·οιτΙιοιιο οπιιΒιοιι Κοιπ Βοοιιτ ω:

νοι·νοιτιιπο· ποι· νοπ Οιιι·ιοτπε οποοοι·πποτοπ θποποπιπιττοι πετ, επ Βοοιτιστ

πιο ποπ ινοποι· ππιπιττοΠιοι· ποοιι ιπιττοΙππι· οιπ Βοοιιτ επί ποπ Ψοεοπ που
Πιο. οπο" πιο Βγποπο επ Ριετοιο οι·ΕΙιιι·το τι·οτε ιιιι·οι· ΝοποτππποεποΙιτ,
ποπο ποοιι ποι· Αποι·ππππο Οιιι·ιετι νοπ οιιι·ιετιιοιιοπ ΕιιοΙοπτοπ παει Βικιπα

πιοπτ νοπι οιιοΙιοιιοπ Οοπτιοικτο πιο!ιτ Βοι:ι·οππτ πνοι·ποπ ι:ϋππτο. Απ! πιοοο

ΠππιπΒιιοπικοιτ ποι· Τι·οππππε οτιιτπο οιοιι ποπ πιορι·ιιπΒιιοιιο Βοοιιτ που

Κιι·ο!ιο αυτ' νοι·ικιιιτππε που εοοι·οπιοπτπιοπ Ύοι·οιπιοππο (δ. 6 πο ΜΜΜ
ΠιοεοΠιο Βγποπο ιιπττο ιιΠοι·πιπΒο οιπο οιΒοπο Αποιοιιτ πω· πποοι·οπ Ποιοοπ
ετοιιπ, πιιπιιιο!ι, πειτε οει ιιι·ορι·ιιπΒιιο!ι πω· πω· ιιποιιοτοπ ονοΙτιιοιιοπ Μοοιιτ

επετοιιο, τι·οπποππο Βιιοιιιπποι·πιοπο πιιίοπετοΙΙοπ, πιοοοο ιιι·ερι·ιιππιιοιιο Βοοιιτ

ιιιιποο $ποοπιιποπ πιιτ ποπι Βιεροποπτιοπιπ·οοιιτ; ππτοι· νοι·οποποταππο πω·

Ζπετιπιιπππο ιιππ ετιιΙοοπννοιοοπποι· Ει·ιοπιιπιπο ποι· Επι-ποπ, ιιιιττο πιο

Κιι·οΙιο ιιιιτ Βοοιιτ ιι·ππποππο Βιιοιιιπποι·πιοπο οπτετοιΙοπ Εϋπποπ. Βαπ

Βοπιιιεο Μιππτο πιο Κιι·οιιο πω: οπο οιοοποπι Βοοιιτο, οοπποι·π πω· ιπι
Νιιιποπ ποο 8τιιιιτοο πει ποπ οιιι·ιετιιοιιοπ Ε!ιοπ Ηιπποι·πιοοο πποι·πποπ,

ννοΜιο ποπ Βιιππ μπε ιιππ μι· ιιππϋοοπ, σποτ πιοιιοπειι·οπ. Βιοοο Απ
πιοιιτ πιτ νοπ πω· κιωπο νοι·ινοι·ι'οπ πνοι·ποπ. Ποτ ποππ οιιι·ιοτπο, πιο οι·

ποπ θοεοιιιοποποπ ποπ Ψιοποτιιοιι·πτιιοπ, πιο ΙοπΒο πο: οπποι·ο Τ|ιοιΙ Ιοιιτ,

νοι·ποτ, πετ ΡοπΙιιο, απο οι· ποπ ΒΙπτεοιπιπποι·ιοοιιοπ Χοι·ιπτιιιοι· νοι·πι·τιιοιΙτο

πιιπ ποπ ΒΙιιιιιιιεοπ θειττοπ, οοιιοΙπ οι· ιιοΙιιετι8τ ιι·οι·πο, νοπι ΕΙιοοτειππο

Μοτο, πετ πιο Κιι·οιιο ἰπ ο” οι·οτοπ παιιι·Ιιππποι·τοπ πιοο ἱιπ Νοιποπ, σποτ
πιιτ Ζπετιιππιππο ποι· ιιοιππιποιιοπ Κοιεοι· Βοτιιιιπ? Βιο θοειιιππτοπ πο:

νοΙτΙιοιιοπ Ι·'ιιι·οτοπ ιιιιττοπ ποινιοο πο! ποιο ΟοποιΙ νοπ 'Ι'ι·ιοπτ ποπ Βοοιιτ

ποπ Βτεοτοο ποπ Ει·Ιτιπι·πποοπ πω· Κιι·ο!ιο 8οποπιιποι· 8οννοιιι·τ, πνοππ πιο

πιιι·οπ ΒοοΙοπιιτ ιιιιττοπ. Πιοο 1ιοΙ οπο: Νιοιποπποπ ω, ιπι θοοοπτιιοιΙ,
πιο πιο ιι·ιιπαϋοιοοιιοπ Ποοοππτοπ νοπ ποπ νιιτοι·π ιπι Α.πίτι·οπο ιιιι·οο

Κϋπι€ο νοι·Ιοπέτοπ, ποοε πιο 8οΙιοιιιιοπ πππ πιο @ποπ ποπ ΨιΙΙοπ πω·

ΕΙτοι·π Βοοοιιιοοεοποπ Βιιοπ πι: ιιπΒιιτιο οι·ικΠιι·τ πνιιι·ποπ, ποτ'ιιιιΙ ποπ Οοποιι

ποπ ΟοποπτιιοιΙ πι» πνοιιι· επι ιιιιιτοπ. Πω Πιτ ποπ Βτοιιτ ποπ οι·ννιιιπτο

Βοοιιτ απ ΒοΙιοπρτοπ, πετ πιοπ οιποοννοππτ, πιο Πιο ννοι·πο οιπ Βιιι·οοι·
Ιιοιιοι· νοτττπἔ Βοπιιππτ. Βιοεοι· εοι νοπ (Πιι·ιετπ.ο :ιππι Βοοι·οπιοπτ οι·

οι·ιιοποπ. Ποιιοι· ποπ πιιι·οοι·Ιιοιιοπ τω” ιιιιττο πω· 8τιιιιτ επ Βοετιπιπιοπ.
Πειι·πιπ' ιοτ πο ποπιοι·ποπ, πειτε πω· Νοπιο υΒιιι·οοι·ιιοιιοι· νοι·τι·οο" πω· ιπ

ποι'οι·π ι·ιοιιτιο πιτ, πιο πιο Βιιο ιπ πω· ΒιιτἔοιΙιοιιοπ θοεοΙΙοοιιιιι'τ €οοοιιΙοοεοπ

ΜΗ. Πιιι·οΙι Με θιιι·ιοτοπτΙιππι πιτ πιοιιτ που θινιΙοοτ, πιο ιιιπ πιο
οτννοιποπ Βτιιοτοποεοτπο νοι·Ιοποοπ, οοπποι·π που πιιτιιι·Ιιοιιο Οοπτι·ιιοτ οππι

Βοοι·οιποπτ οι·Ιιοιιοπ. Ποιοι· πιιτιιι·Ιιο!ιο νοι·τι·οο ιιιΙποτ πιιιπΙιοΙι ποπ

ιπποι·ο Ψοποπ που Πιο, πιο Οινιι-Γοι·πι, ππι πο επ παμπ, ιετ που"

Αοπεοοι·Ιιοιιοε ιπιπ ΑοοιποπτιοΙΙοο, ποπ ιπειππιΒιιιιτιεοτοπ Αοιιποι·ιιπποπ απτο:

2 Ώ



20 8ινιειιτε1«, 0ινι1ε1ιε αι Ρι·εαεεειι.

ενειέ'ειι. Ιαναει'ει·α «Πεεει· νειιι·ε,ε «Με Πιιτει·ιε «Με Εεει·«ιαιεατεε ει1«Με

Ιαιαα αιεα «ΜεΙι αἰεΙιτ «έΙ«ιαΙιεα, «Μεε «Με ΨεΙιΙιει!εα«Ι «Πεεε Μειειἱε, «Με

αι1ιι€1ιειι «Με Βαει·ιιιιιεαιε νεα «Μαι θατεαιιΙιεα ΙιειεαΜεΙιει· αα«Ι ααΒΙ«ιια
Μ;;ει· Οει·ιαΙιεΜεα «ιεαϋαΒἱ8 εειαεε|ιτ |ιϊιι€ε 1

).

ΜΜΜ ετε!ιι: εε «Με ενεΙΕΙιεΙιεα θει·ιαΙιει€εα ια, «Με εαιδει·ΙιεΙιεα
Ρώμα «Μι· Με εα ει·«Ιαειι ααα ΒεεααιιαααΒεα, α·εΙεΙιε «Με Δεαεεεει·ε,
«Με «ιΜΙε Γει·ααι εειι·ειι”εα, πα Ει·εΙΤεα, αΙιει· «Με ιααει·ε Γει·αια, «Με Βειι«Ι,

«Με Ψεεεα Με: ἰ|ιαεα Ιιειαε Μεο!ιτ π. Με εαει·αιαεατεΜ πιεσε Μ"
εκει πα «Μαι αεεϋι·ΙιεΙιεα νει·8ι·εεε Ιιἱαεα, εεα«Μι·α «Πεεει· αεται·ΙίεΙιε Ψει·

τι·εε ιιἱαιιιιι: ια «ΜιαεεΙΙιεα ΑαεεαΒΙιεΙιε, ια «Μαι ει· εεεεΙιΙεεεεα «Μ, «Με
Ν«ιται· «Με 8«ιει·«ιιαεατεε πα, Με «Μαα νεα Μαι ααεει·τι·εααΙιε|ι, νει·ΙιεΙτ εὶεΙι

«Μπα αἰειιι: Με «Πε εαὐϊει·αιε, εεα«Μι·α Με «Με ιιιιιεΙιετε Μεύει·Μ (αιετει·ια
αι·ειιιαια.) Ια «ΜιαεεΜεα Μειαεαι, ια «Μια «Με Βι·εατΙεαι:ε αατει· «Με νει·

εεεε!ιι·ιεεεαεα Βεαιαεααεεα «Με θεαεεαε εαε«ιι·ϋε!ιΙιε!ι πα ει!ιεααεα Βειιεα,

ειιι;ετε!ιτ «Με δεει·ειαεατ, εε α: Με Δε. ,Με «Με ΑαϊΒιεεεεα «Με
Ψεεεει·ε αει «Με Τααίε, εε νει·ΙιεΙτ ειεΙι «Μι Ααε«Μαειι αει· Μετα: Μαι

ΕΙιεεεει·ειαεα$,“ ειιαΕ «Μι εαεΠεεΙιε [ιεΙιτει·. ΑΜΒ νεα Βιιρεα ει·Ηει·ι: ἰια

Βἱααε «Με Ρερειεε Ιααεεεαπ ΙΙΙ,: ,,Με αναιιι·ε (ι·ιιιααι) Εεε αι αα$ει·

ΠΠιαΜΒεα εἱα ντεΙιι·εε Βεει·«ιιαειιτ, «Με «Ιαι·ε!ι «Μα θεαεεαε «Με θεα«ι·ε

Ιιεατεα Ιιεννιι·αι: ενιι·«Ι.“ Με Κιι·εΙιε ι·ει;εΙτ «Πεεεα θεαεεαε, εεΙιι·ειΜ νεα
ι!ιι·εια Βτεα«ΙραιιΜε «Με αεΒιενεα«ιι8ειι Βεαιαεαα,ε·ειι τω· «Με εεει·«ιαιεααιΙε,

ΙιειΙιεε νει·ΙιεΙταιεε νετ, ια«Μαι ειε εα€ΜΜΙι νει·Ιααετ, «Μεε «Με Βιια«Με

Βεεεεεε, ενεΙεΙιε «Με εΜΙι·εε!ιτΙιεΙιεα νει·ΙιεΗαιεεε ει·«Ιαεα, εεϊε!ετ ενει·«ιεα. Πει·

Βιιενει·Ει·εε !ιααα αιεΙιι: ιιΠεἰα αατει· ειαεια ει·ινατι·εεΙιΕΙιεΙιεα, εεα«Μι·α ιιιαεε

ααύει· εἰαεια ααΜει·εαΙι·εεΙιτΙιε!ιεα θεειεΙιτερααΜε ααΐεεαιεει: ανει·«Μα, αἰεΙι!:

αει· «Με !ιειαεα Βι·εατΙεατε εἱα«ἰ αει «Μαι ει: Ζεα: αα«Ι Εννι8Ιιειτ ενιε!ια8εαι
Λεω ιατει·εεεΜ, εεα«Μι·α «ιαεΙι ιιιι«Μι·ε Ρει·εεαεα, ενειεΙιε εἰα αειϋιΙἱεΙιεε

Βε«ιΜ αεί εἱαεα εΙιιἱεὺΙἱεΙιεα Πι·ερι·ααε ααα ειαε εΙτει·Ιιε!ιε, νεα νιι€ει·

αα«ὶ Μαιτει· ἱαι νει·ειαε εεΜΜετε, εἰττΙἰεΙιε, ΙἰεειεἱεΙιε Βιεἱειιααε ιι«ιεεα.

Με ΙιεαΜα ΙΕΙιε!εατε εεΙΙιει, ανεΙεΙιε εΜΙι αεεεαεειτιε μακ «ιααε!ιει·ειι
εεΠειι, Ιιε«Ιαι·ι'εα ειαεε Εεειεα Βε!ιαιεεε ααε ΖϋΒεΙε εεεεα «Με ΜΜΜ «Με
Ξει«ΜαεεΙιεϊτεα. ΜΗ «Μαι θεαεεαε «Με Βι·«ιαΠεατε αιαεε είεΙι «Με θεαεεαε

«Μι· Κιι·εΙιε ααα «Με Βαι«ιτεε νει·ειαι€εα, «Πειτε Μ: «Με ι·εεΙιιιαεεειΒε Με£ετἱε

«Με Βαει·εαιειιέε. Μιεε «Με ΚἱιεΙιε «ΙΜ @Με Βαεεειιειεαιι8 αΙιει· «Με

ΜΙιι€Ιιειτ «Με ιιει·ιιαιεατε εἱεΙι νει·ΙιεΙιεΙτ, Πεμ ια ιΙιι·ει· αϋιιΙιεΙιεα Μιεειοα.

Με εαΕ «Με αεαεετε Με ΙιεΙιειι «Με ΒατΙιεΙιεεΙιεα Μι·ετεα «Με Ααειειιι: «Με
Ιἰιιἰεει·ε δαεααι«ια ΒεΕΙιεἰΜ: Μεαα να· ααε ΙιεαιαΙιεα, «Μεε «Με Βαι·εει·ε

^
) Ε:: Μι Ιιιει· απεεεαιΙιεΙι πα ΙιεαιειΙ«ειι, «Μιεε «Με ΒΙιε, ιινειια «ιαειι «1αι·ε|ι ε1αεα

νει·ιι·αε εεει·ϋιι«Μι, «1ε«ι!ι Μια νει·αι·ιιΒενει·1ιαΙταιεε Μ, ααε ιαι Λεω Παει· ΒιιιαεΙιιιαα
«Μι Ψει·ιιιιε ααα εειιιε Ει·Ι'ϋΙΙααε ια Ι·.Πιιε ιαεειιιαιεαίαΠεα. 81εΙι «Με ΛεΙιιια«11αιια

νεα αει· Με Με Ι. Με. «ϋεεεε Αι·εΙιινε. Δ. «Ξ. Β.



ΒΜειι€εΙι, ίπνιΙε!ιε ιιι Ρι·επειιεπ. ε!

Ηε!ιεπ θεεειισε, πει·επ Αποι·ππιιπΒ ωιε Ποπ επνει·τι·επτ ω, νοπ ΑΠειι
πεοϋπεΜετ ενει·πεπ, ποπ Με νιεΙ ει·πεεει·ειπ Βιέ'ει· ιππεειεπ Μι· πω' ΒεοΒ

εεπιππε π! ΙιειΠεεπ εεποπἰεεπεπ νοι·πε!ιι·Η'τεπ, ενεΙεΙιε ππεει· 8εεΙεπΙιειΙ
ΒεΕι·επ'επ, πωπω? νει·πιΜεΙπ Ιπεππ ιπειι πι πίεεειπ ?Με πίε!ι2. Πε!ιει·
εἰπεπ πππ πεπεεΠιεπ Απ Ι:ϋππεπ πἱεΙιΙ: "νει οπει·ειε πωπω, πεινά Ιετιιε
Ιππ$επ:«επ επτπεπειπεπ, πεππ πινει Ιειπιε Ρι·ιπεϊπε πει· ινπωππι ,επι εε
Μπι. Ιιι πει· Με Ιεεεεπ πἰε|ι θοπ2ι·πετ ιιππ Βεει·ειπεπτ πω· πι πει· Τπεοιἱε,
πἰε ειπα· πι ΨἱτΙιΙἱεΒΙιεἱτ £ι·εππεπ. Βίπε πω! πιεεεΠιε Β!ιε Ιπιππ πω·

ΒἰπιπεΙ @Με εεεεΙιΙοεεεπ ενει·πεπ, πι ει”πεπι Μοπιεπτε πω· πετ ε" Βιπιι·Μ
πει· πι1ειΒιιειι πεπΙπιει·. πι» εἰπ ιιππ πεεεεΠιε Ο!ήεετ Ιπιππ εε πισω:
"νει εςΙειεΙι !ιοΙιε, εἱ€επιΙἰε!ιε ιιππ ιιπιπΜεΙπει·ε πωπω εε!ιεπ, “Μπι
ΙπεΙΙει·πιιπ. Βεπεπιει Χιν. πετ π” ειπε οοπετιωποπ: Βε ειε νοπ ειπεπι
πιππωι, εἱπειπ Ιππεπ επεεεεεπεεπ Μ; Οι Ρτἰπ0ἰΡε πω), πο Ικοππτειι
ειε πἰε ειιιππειι πει· Πιο νει· πειπ Ε'οι·ωιι πεε θεενἰεεειιει πιε!π: επί
ΙιεΒεπ. Ριπε πω. πω: πι εἱπει· ΒπεγοΙἰΕε: Με Με ιππεεε πἱεΜ πω·
παπι ιπεπεεΙιΙιεΙιεπι, εοππει·π πεεΙι Βϋτπἱεπεπι θεεεω ι·επιει·τ, πἰεΙπ: :ιι

πεπ νι·εΙΗΜιεπ, εοππει·π απ πεπ ΙιειΠ8επ Βιπ8επ €εεππΙτ ιιππ πεπεπεΠι

πΙιει·Ιιειιρι πει· Κιι·εΙιε ι1πι:ει·ενοι·ίεπ νο·ει·πεπ. ΒΙιεπεο θιεἔοι· ΕΤΗ:
Βιπ8επεπΕ, πεεε πιε ΕΙιε πεπ ΙιειΠεεπ Βἱπ8επ ΙιείεειιππΙτ πππ ι!επι€επιπεε
ε” Κπι·ειιε πιιτει·ινοι·ι'επ ενει·πε, ιπϋ8επ Με νϋΙΙιει· πιε πΙιει· πιεεεΙΙιε
ίεεη;επετεύεπ Βεεπιπιπππ8επ πει· Κίι·ε!ιε νει· Αιιεεπ |ιε!ιεπ ιιππ Πιιιειι

Βεπειιε Ι·'οΙΒε Ιειειεπ; πεπιι νοπ Πιι·ει· Απείππι·ππε Ιιππω πΙιει·πεπρι πἱε

θὶΙιἰΒΒεἱ£, Κι·εΠ: ωιπ Βεε!πιππεεωΕεπ πει· ΒΙιε πι. Ριπε ΙΧ. πιει πι πεπι

ΒεππεεΙιι·ειΙιεπ επ πεπ Κϋπιε νοπ Βιιι·πιπιεπ νει:: 19. Βεριειππει· 1852:
Εε Με ειπ ΟΙπππεπεεεω, πειτε πὶε Βπε ππι·ε!ι ιιπεει·π Ηει·ι·ιι πεεπε θΙιι·ιειπε

πω· Ψϋι·πε εἱπεε εει·ειιιεπιεπ ει·ιιοΒεπ π: ιιππ επ Μ εἰπ Εεπι·επι:π πει·
ΕππιοΙ. ΚἰτεΙιε, πεεε Με δπει·ειπεπ0 πἰεΙιι ειπε ωιεπιπ, ΙιεἱἔείϋΒ£ε Μπω
εεΙιείτ πει·εεΙΙιεπ, ποππει·π πεεε εε Με Ψεεεπ πει· Με εε1πετ Μ, πει·

εεετε.Π, πεεε πιε εΙιεΠεΙιε νετπιππιιπες ππτει· ΟΙιτἱετεπ πω· πωεΙι πεπ

Βιιει·ειιιεω πει· ΒΙιε ι·εεΙιτιππεει8 νοι·Ιπιππεπ Μ. πι» ΟἱνἱΙ8εεε$π, ενεΙεΙιεε
νοι·ειιεεεωι, πεεε Μ· πιε Κε.πιοΜεπ πιει εετειιιεπι νοπ εἱπειπ Επε
εοπϋι·πειε επ ιι·εππεπ ω, ΜΙ! πιε (ἱἱΙτἰἔΕεἱ$ πει·εεΙΒεπ ίεειειεΙΙεπ, ἱιπ
Ψιπει·ερι·πε!ι πω; πει· ΒθΒΓ° πει· Κιι·επε πππ "πω" πει·επ ιιπνει·πιιεει·
ΠεΙιε ΒεεΜε. Μπεε πει· Κιιἱεει·, ενπ!ιι·εππ ει· ΜΜΜ, ειπε πει: Κειεει·ε
Μ, Ιεεεεπ, απο: ε" πω", Μ. Μϋἔε πιε οιπιπωπ ἱπιει· πἰε ειπε ε"
ΕΙιε πει·νοι·πεΙιεππεπ ΟινιΙ-ΑπεεΙεεεππει€επ επτεεπειπεπ, ιπιει· ειε πιι1ειε πίε

Κιι·εΙιε πἱε θιΙτιεΙτεϋ πει· ΒΙιε ΜΒΜ: ωιτει· Οπι·ιετεπ ΕεπτειεΙΙεπ πεεεεπ.

Μπεε πεει θινιΙπεεειι Με ΑπεπεπεεριιπΕτ πἱε θπιι€ικειτ οπει· ΠπεΠΙ.ωπειτ
πει· Ε!ιε, πε πεεΙιπειπ πἱε Κιι·εΙιε επ£εοΙιεἰπει, επεεΙιεπ, πω! πενοπ επε

Βε!ιεππ @εεε εε πιεΙιτ ίεε€ειτεΙΙεπ Ιπιππ, πε επ ε.ιιεεει· εεἱιιει· Βριιπι·ε Πεμ)

ιπϋ8ε εε πἰε θινἰΙεπ€εΙεΒεπΙιεἰιεπ οι·πιιεπ. Με πει· ΗειΙπππ πΙιει· πεπ Βεπειπε

πω ειιι·πε!ι, νει·ννιεε ει· Με ειιΕ Με ΒπτεεΙιειπππε πει· ενε1τΙιεΙιεπ
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Οπι·1επε!ε, εοππει·π ει· επεεεπεἱπεε Με !·Ιοπει·πι·ιεεεει·ι !επ επει· εεεε Με,
πεεε ε!π πεπει·, πει· εειπ Ψε!π επε!εεεεπ νν!ι·π, ειιεεεποιπιπεπ ενεεεπ πει·

Ππεπεπε, εε επ εἱπει· Μεπι·εεπει·ιπ πιεεπε, Με ννει· εἱπε !!πεπιεεεπε
επι· Επε ιιἱπιιπε, πει· Μ είπ Επεπτεεπει·.
?Με πεπ εππει·ε πει Ι.ιι!ιεε (Η), Με Επιει· εεε πεπι νο!!ιε επ

ιπιπ ειιι·εεπ: [.επι·ει·, ειιΒε πιεἱπεπι Βι·ιιπει·, πεεε ει· Με Ει·πεεπείε πιἱε ιππ·

επε!!ε. Μι εεεε πει· Ηει!εππ επ ιπιιι, νει· Με ιιι!επ επιπ Βιεπεει· οπει·

Βι·πεπε!!ει· Με: Βιιεπ ἔεεεεεε? ΗΜ· Μπι! νοπ πεπιεε!πεπ Ηοπεπρι·ιεεεει·
Με ενε!ε!ἱεπε Δπἔε!εἔεππεἰε ιιἱεπε πεεπειιι·πεπε. !πΤεεππεπι πιιπιιιεπι· Με

ννππι·πεε'ε ππι·ιεε!!επε Απεεπειιιιπ8 !!πει· Με !!!πε, επί ννε!επε εἱεπ Με

πιε!εεεπ πεεπο!!εεπεπ Βεπιιει· εεπεεεεπ, πιιι·ε πεει·πππεε Μ, ινο!!ειι ννἰι·
επιεπ !ιιιι·.%επ Πεπειπ!ἱεπ πει· νει·πειιπ!ιιπεεπ 8επεπ. Νεεπ πεπι Απεεει·π
πεεεπ ν. Β!επ!ιεππιιι·Β πε!ι!εΒε ν. Μεεπιε πεπ Ει·Ιεεε Με επιε Νοεπννεπ

ΜΜΜ. ν. Με!!ιππι·οπε ι·επεε Με ε!!ι·ιεει· Κεεπο!!!ι: !!ει· νοι·Ι!επειιπε
θεεεεεεπεννιιι·ε' ει·εππε πΜιε Με πϋι·8ει·Ιιεπε 8ειεε νοπ ε” !ιιι·εππεπεπ,
Με πει· θοπε, εοππει·π ιππεπι ει· πεεει·επε Μ, ειπε ννεπι·ε Με επ εεεεεπ,

Βιετι ει· Με Βπε !π ιπι·ει· θεεειππιεπειε επ. Ψεππ εε πειιε Μ, πειιε
Με νει· πεπι Βἰεπεει· εεεεπΙοεεειιε Επε ειπε ννεπι·ε Επε Μ, πεππ εεε Με
!ιιι·επΙ!επε Ψειπε, ενειιπ Με πἱπεπποιππιε, πει· επι Βεπειιι οπιιε Ψεεεπ.

ν. Ρεἱεεννἱεε: Με πει·εππ!!επεπ Απεἱρεεπἱεεπ εεεεπ Με Οιν!!επε εο!!επ
πεπι εεεεεπεπεπ !πεει·εεεε ιιπεει·εεοι·ππεε ννει·πεπ. πειιε' νοπ Βεπει·π

(Κεεπε!!!ι): Μι· Μ Με Επε επιε πει!ιεε, ππι·επεπε ι·επε!εεε !πεε!ειιειοπ.
Ψεεπ!ει·: Μ Μ ιιεεπννεππιε Με ε'εειι!εεεινε Επε ε!πειιΓι!πι·επ, επι πεπ
ΜΜΜ επ !ϋεεπ. ν. Ψεπε!!: Πει· 8εεεε, ννιεεεππ, πεεε ἱππι εε!πεε πει·
πεεπεεε Μεπεε ει·νν!εεεπ ννἱι·‹!, ννειιπ Με Με πεπ 8εειιππππ!ιε εἰπ
πιιιιιιιε, πεπ Με !ί!ι·επε επ Με νιιιπιειι·ε, Με Α!!εε πειεπει·ε,εεπ, πειιε πειε
Με! ει·ι·ειεπε ινει·πε. ν. Βεππε: !επ εε!πεε εεεπε επεεεπἰεπεπ ειπε' πεπι

8εεππρππ!εεε, πεεε ἱεπ ινιιπεεπε, πεεε πει· ιπϋε!ιεπεε ννεπἰΒε Μεπ
εεε πειιι Ψεεε πει· π!οεεεπ Οινι!εεπ!!εεειιπ8 επ 8ειιιιπε !ιοιππιεπ ιιι68επ.
ν. Βοπιπ: Απ (ἱοεεεε Βεεεπ Μ ποεπ ΑΠεε εε!εεεπ. ν. Αιιιιιιοιι: Μιε
εεπννει·επι Ηει·ιεεπ πεπεπ Με ιιπε επεεεπ!οεεειι επι- Με ίεειι!εεεινε Επε
επ εεἰπιιπεπ. Απεεοι·ππεεει· Βειεπεπεπει·,εει· (Ι(ϋ!π): !επ ινει·πε πει·

νοι·Ιεεε πἱεπε επεε!πιπιεπ, επιππε επει· πἰεπεε πεεεο κνεπἰΒει· πει· νει·

επεεππεεει·επε πεπιει·Ιει Αππι·ιιεπ επ επιιπ. Με πεπ Δι·ει!ιε!π Ντ. Η
πει· νει·ίεεεππ8επτπιιππε !επεπ ννἰι· ἰπ ε!πεπι πει·ιεεε!εεπειι θεεεεε, ἰπ

ννε!επεπι Με επιΜ!!επε Βεπεϊεπ πε! πεπιεππςεπ 8εεεεεειπι!επειιπΒεπ επ

Πι·τιππε Βε!εεε ιυνει·πεπ εε!!, ενε!επε πιἰε πει· Βε!!Βιοπεϋπιιπε ἱιπ Ζιιειιιπ

ιπεππεπεε εεεπειι. Νιιπ εεπε!πε εε πππεεει·επ.πει· επ εεἱπ, πεεε Με Με
ειπε Απεε!ε8εππε!ε Μ, ννε!επε ιι!επε π!οεε πιἰε πει· Βε!Μοπεϋπιιπες ἰπι

Ζπεεπιιπεππεπεε εεεπε, εοππει·π Με εεεει·, νι·επιεεεεπε Πει· εἱπειι ει·εεεεπ
Τπει! πει· Βενε!!ιει·ππε Ρι·επεεεπε, εε!πεε ε!πεπ Αεε πει· Βε!Μοπεϋπππε πει·

εεε!!ε. Νιιπ πεπππεε ειεπ ε!!ει·πιπΒε επεπ ποεπ πει· ε. 19 !π πει· νει·ε'εεειιπε:
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μα:: 6:ο Βοο:οι·τι::Β τι::ο ν0:'80:::::8:, :οτ οτννοο μι:: Α::6ο:·οο, Με ννι:ο
6ἱοεοι· Α:·::::ο: ::

:
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Βο:;:·:::ιτ ννο:·6οι: Βοι:::οι: ο6ο:· ννο::ο::. :τ
ι

Γ:·:::::::·ο:::::, Μ:: οι:: Β::ο::: τιι:6
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:·ο::8:ϋοο Ιιο::ο:: :Πο Ο:ν::ο:ιο ::::ο:·νντι::::οι: ιιι:6 εοε::::: ν:: Β::ο::::::::6ο:·
8οννϋ::ι::;, ο:: ο::ν::ο Ιο:ο::το:· 6:::::::; :τι ::ο:::::::::. (ν:ο::ο:ο::: πιο:: 6οοει::::::::

τι::ι οι:: 6ο::: ο::ιο:: Ρο:·ι:8:·ορ:ιο:: 6ο:: Οο6ο ι::ο:ι: 6ο:: Βοι::ιο:: Οο::ο πι:

νο:·::ο:·οιι?) Π::::::::ε ::
:

6ο: εννο::ο:: Κο:::::ιο:· 8:::8 πιο:: νο:: 6ο::: Π::·τι:ι6

8ο6::::::ο:: οπο, 6οοο 6:ο ::::·:::ι::οΒο Β::ο ι:ο::ο:: 6ο:· (::ν::ο::ο ::οι·:::τ:Εο::

ννο:·6ο. Μο:: νν::·6 :Πο τοΙ:€:ϋ::ο 'Ι':·ο:::::ιε οι:: ε:: Βονν:εεο:· :::::::::::ιο::οι:,

Με: 6ἱο Π:::ο:·:οοοτι::8 6ο:·οο:::ο:: 6ο:· 6::ο:::::ο::οι: νο:·οο:::ιι:ιο :::ιεεοπτ

(Ψο:·το Β:::·Βο:·ο.) Πο:: ν: ΜΜ::::τι·ο6:; οι:: Μο:: 6:::ι::: οτιοΒοορι·οο:ιο:ι, 6οεε
6:ο Ο:ν::ο::ο ι:ιι:· οἱ:: 6:::·ο:: 6::ε Μοτο:: Βο:·οοο::ο:: Οοιιο:::::::::: Μ. Ε: Μ::
Μο:: :::::::: οιιο::::ι:·::ο:ιοι· ::::ο:· 6:οοο εο:ι:ο Α:ιο:ο:::: νο:·:::·ο:τοτ, :::ιοι· Μ:

::οΒο :το:::ο:: Ζννο::'ο:, 6ο:: οι· 6οι::::: :::ι:· 6:ο:ο:::€ο Ο:ν::ο::ο οι:: ::·ο::ο::

ννο::ο::, ννο:::::ο νο:: Μ:το::ο6ο:·:: 6ο: :::::::ο::εο::οι: Κ::·ο::ο οπο:: 6:ο ί::οεο:ο::

6ο:·εο:::ο:: Βοοο::Ιοε::οι: νν::·6. Μο:::οο Ψ:οεο:ιο ο:·οο:::οτ 6:ο ::ο:::ο:::ιο::ο

Κ::·ο::ο ΜΙ:: νο:: Αι:6ο:·οε:τ:::::οι:6οι: ::::ο:: 6ο:: Ει:::6οεοοεο:οο:: Βοοο::Ιοεοο::ο::

ΕΜ:: Π:: νο::8::::οςο Ε::οι: :ι:::: Ποπ :::::οι: :::Ιο 6:ο]οι::Βο Ψ::·::ιι::Β, 6:ο

Μ:: 6ο:: οπο:: ::::·ο:ι θοεο:πο:: ::::Βοοο:::οοεο::ο:: ::::ο:: ο::::·ι::ι::::. Βο:· Β:·οι::ι

::::::::: 6ο: 0ο:::::::::: :::ιο:· 6ἰο οο::::εο:ι:ο:: Πιο:: ::ι::: Βο:·::6ο :οι Β::ο::::::::6ο

Μο:: ::οϊ::::6ο::, Μ:: ννο 6:ο Ο:ν::ο::ο ε::::ο:: ω:: :::ο:ι:· Με ο:::ο:· θιο::ο:·::::ο::
::οο:ο::::. :Με μια:: Βο6ϋ:·Ε:ιἱ::ο 6ο:· θ:ν:Ιο::ο :·ο6τιο:::: Μο:: οι:: Β:ο:οιι:Βο::,
ννο:ο:ιο οο νοτι:ο:ιο::, ::ο:ιι:::ο:Ι ::: 6ο: :(::·::::ο :τι ::Ιο::ιο:ι, 6:ο Μ:ο:· 6ἱο

θι·ι:::6ο:::::::::Βο:: 6ο:·::ο::ιο:: :::::::: :·οεροο:::·ο:: ννο::οι:. Ποτ θτι::ιιε:::ἰ::ἱε:ο:·

Μ:: :ιο:::οτ ::::Βοι;ο:ιοι:, νν:ο 6:οποο ”Βο6ϋι·:':::εο“ :ιο: οι:: :::ο:ο:: ο6ο:· 6ο::::

:::::::2 Ψο:::Βο:ι ιιτιι· οἱ:: νο:·οοε::::ο:ιο::οο εοἱ; οι· ω:: :πιο Βοε:::Β:, οι: Βονν:::::ο

Μ:οι·6:::Βε 6ο:: Α::ε:::ιο:::, Μ:: ννο:Ιο Μ::::ο:ιο:· οι:: ::ο::Μο:: μ:: ::ο::::: Κ::·ο::ο
:ιΜ:ο::, 6::οε νο:: ::ι::::ο::ο:· Βο::ο 6ἰο :::::·οο:·::ο::ο Β::ο :::::· :πιο 6ο::: Μοτἱν

ο:::ρίο:::ο:: ννο:·6ο:: π:ϋἔο, νο:: :::ι::ι νο:: 6ο:: Η:·ο::::ο::οι: 8ο:οτι::Βο:: :::ιο:·

::::τι::τ ΜΜΜ ::ιο:::· νν:ο:ιο:: :νο::ο ιι:::: 6:ο (::ν::ο::ο Με 6ο:: Βοο:8::ο:Μο

ΜΜΜ ::οτ:·οο:::ο, Βοοο:: 6:ο::ο::ιο:: ::::οτι::::::::::ο::. Ψο:::: ::ε Μο:: 6:::·ιι:::

::::::6ο::, οοΙο::ο:: Ρο:·οο::ο:: ο:::οοΒο:: ε:: Εο::::::ο::, :::::ο:: Βονν:εοο:·:::οοεοι:

6:ο ΒΜι:: ει: ο:::ιο::, 80 ννἱ:·6 6:ο Ε:·:·ο:ο::ι:::Β 6:οι:οε ΖἰοΙο 6οο:: ::::οι:

:::ο::οι· :::·Ε:::ι::, 6:::·ο:: 6:ο Ύο:·νν:::::ι::Β 6οε θοννἱοεο::ο νο:: Μ::::ο:ιο::.
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Πε ιιοπποΙι ειοιι πιιι·ιιιιι, ιιιιι οιποι· 1800_]ιιιιι·ιεοπ 'Ι'ι·οπιιιοπ επ ιιι·οοιιοπ,

πιο εοιιι· οποιι πιιιιι·οππ πιο” δοιιι·ιιππποι·ιο πιο ΐοι·πι ποι· Βιιοεοιιιιοεεππε
εοποοιιιιοΙι: πιο. Μι ιιοιιο εεε Επι· οιιιοπ πιοιιι· οιε ιιοποπιιιιοιιοπ Βοιιι·ιιι,
ποιιπ πιιιπ ι;οπιοεοι·ιποοεοπ νοπ θοεοιεοοιιπποοποοοπ πιο οιιι·ιειιιοιιοπ

Ρι·ιποιιιιοπ ιιοι Βοιιο εοιιιοιιι πππ επ οι·ιιοπποπ πιο, ποεε πιο πιοιιτοιιι·ιει
Ιιοιιο Πιο πιοιοιιιιοι·οοιιιιοι εοι πιο ποι· ιιιι·οιιιιοιιοπ, πιιεε Ιοιπιοι·ο οιιοιι

μια οππιοιιι·ιιοιι ιιοι. ιιπ εοἔοποππιοπ Οοπιιιοιει'ιιΙΙοπ οπιεοιιοπ ποπι
Ιππινιπποπι πππ εοἱποι· Κιι·οιιο εοΠιο πιοπ »πιο οι·Ιοιοιποι·ππ ιιιιιοπιι·οιοπ,

εοπποι·π νιοιπιοιιι· πιιι·οπΕ ιιιππιι·ποπ, ποειι Πιοποπιεοπ, ποιοιιο ιπ εοιοιιοιιι

0οποιοιο οιοιι ιιοιιπποιι, τοπικ οποιοι πειι·ιιιιοι· ποοιιποιιιιοπ, ποε οο ιιοιεει,
εοιποι· Κιι·οιιο πιιπ οοιποιπ θιοπιιοπ ιιιοιοποιιιιιοιι ποπ Αιιεοιιιοπ οοποπ, ποεε οιο

ιιιοιιι ιιΙοεει πιιι·οπ ποπιιοπ, ποε πιοεε ιιπ- οιο ιιοιεϋπΙιοιι πιο οιπο Βοποπιπποποι,

εοπποι·π ποιιοι·ε οιιοιι, ποιοιιο ΓοΙοοπ Επι· ιιιι·ο Β'οιπιιιο ειοιι ποτοπ ιιπιιιιιοπ.
Ψοιοιιοπ Βιππι·ιιοιι πιιιιιε οο ποιιιποππι8 οπι πιιε θοπιιιιιι οιποι· ?πιο

πιοοιιοπ, ποππ ποι· οι·ετο πο, πιιι·οιι ποπ οιο ιιι πιο Πιο πιο, Βοπιεεοι·
πιοεεοπ οιπο νοι·Ιοποποπο ποε θιιι·ιειοπιιιπιπο ιπ οιοιι εοιιΙιοεει. Πιο Κιπποι·

ποι·ποπ ι“ι·οοοπ, πο.ι·ππι ποππ πιο ΕΙιοι·π ιιοι Βοοι·ιιιιποπο ιιιι·οι· Ειιο ποι·

εοιιιοπ ΒοιιΒιοπ, :ιι ποτοπ Ποιιππο πιοπ οιο μια νοι·ιιιιιτ, ποπ Βιιοικοπ Βο
ποιο ιιιιιιοπ. Ρι·οιοεοοι· Οποιοι ιιι·οπιοι ποπ οιιοοιιιιοπ ΡοΙιεοιειοιιι ιπι
οοιιι·οιι'ειοπ Βιιιπο. Οιιοι·ι·οοιοι·πποει·οιιι Οοιοι·ι·επιι: πι ιιοιιιι ιιιιι· ποιιΙ
ποπ Ζιιειοππ ποιιιιοπ, ποεο ποι· Βιιιοι, ποι· πιο Ιζιι·οιιο οοΙοετειιιππιδ οι·

|ιοιιοπ πι!! ποπ οποιι οιιοπ εο εοΙοοτειιιππιι; ποιιοιι ποι· Κιι·οιιο οιοιιοιι

πο”, ιπ πιο ΙοοΒο Εοπιιποπ ιιιιππ, ιιοιποι·οοιιε οοιοετοιιιππιε πιο Βοπιπ

Βιιπεοπ ιοειοπιιιοΠοπ, ιιιιιοι· ποποιι οι· οιπο Πιο οιε οιπο ιιιιι·Βοι·Ιιοιι

ΒιιιιιΒο ιιπεοιιοπ πιΙΙ. Βιιππ πιιι·πο οι· οπο: πιο θινιΙοιιο πιο οιπο

οιιιι€οιοι·ιοοιιο νοι·οοιιι·οιιιοιι ιιιιιειιοιι, πιοπ ιιιιιοειο νοπ ποπ Βι:οοιειιιιι·οοι·π
πιο Οινιιοιιο πιο οιπο ποιιιποππι8ο Γοι·πι ι'οιιποι·ιι, οιπο πιο ποππ ποι·

Βιοοτ νοι·ι;οεοιιι·ιοιιοπ ιιιιτιο, πω", ποι· οιπο Πιο οοιιΙιοεεοπ οπο, πιο”
νοπ οιποπι Ποιοι· οποιοι οιποπ Οοπιι·οοι ιιιιοι· πιο θιιιοι·νοι·ιιιιιιιιιεεο οπι

ποιιιποπ Ιοειιιοπ; πιοπ «πιο πιοεο Βοπιιιεππο οι·ιιιιιοπ ποπ οιο πιιι·ποποπιι
πιο Βιι·οιιιιοιιο Τι·οιιτιπο ι'οιοοπ. οι ετοιιι πιο Βοοιιο οιιοι· πιοιιι, ποππ
πιο ιιιοπιιοτινο Πιο οιπο·οι'ιιιιι·ι πιο, πιο ρι·ιιιοπιιοε οΙε οιπο ποιιι·ο Πιο
ποιιοπ πιο Βιι·οιιΙιοιι εοεοιιιοεεοπο οοετοΙιι: ποιποπ εοΙΙ, ιιππ ιοιι ποιιπιο

ιιοιιιοπ Αποιοππ οπεοπορι·οοιιοιι, ποοε πι πιο ιιιοπΙιοτινο Πιο οιο οοποπ
οιιεοιιιι Βοιιιιιππιοε πιο. Βοι· διιειιοπιιπιειοι· ειιοιιι ποπ θοεοτοοπιππι·ι
πιιι·οιι πιο Τι·οπιιιι€ενοι·ποιοοι·πποοπ εοπιο πιιι·οιι πιο Βοοιιιονοι·ιιιιιιπιεεο

ποι· Βιοειποπτοπ πο ι·οοιιιιοι·ιι€οπ. Βοι· θιιιιιιοπιιπιειοι· ιιοπιοι·ιιι: Β'ι·οιΙιοιι,

ποε οιοι·ιιιι οιποε οι·οεεοπ ιιππ πιοιιι ποε εοιιιοοιιιοετοπ ΤιιοιΙοε ιιιιεοι·οο

νοιιιοο οπο: ποπι νοι·εοπΙοοο ποι· ΒοΒιοι·πιιο Ψιποι·ειιιππ οπι€οποπ. Βιο

Βιιιοιει·οΒιοι·ιιιιΒ ποιοιιι πιιι· ποι· ιιι·οΒιιοοιιοπ ΝοτιιποππιοΕοιτ. Επι Μοποοι
πιι·π οιποι· οιοεε ιιιιι·οοι·Ιιοιιοπ Βιιο ιιππιοι· οπιιιιι'ιοπ.
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ΒαΙεΙιεαερει·Βει· (ΠεΙόει·α)ι θΙαεΙΜ Ικα εε Μα ΑΜι·αΙιι·ενοι·τ αεαπααΙ,
παπα Με Ι(Ιι·αΙιε ΙεΙα·ε, παπα ιαΙΙεεε θεια πιαΙιι· αεΙιοι·αΙιεα Με όεα ΜεαεεΙιεπ.

ΙΞε πα αιΙεΙι αἱεΙιτ αεινααόαι·ι, εοΙαΙιε ΑαεαΙιεπαα8εα ΙΙΙιαιόιαπρι επ Ιιαι·εα,
όεαα ΙαΙι ενεΙεε, εΙε ΙιεετεΙιεα; Με ααα: Μαι· Ιαι ΒαΙιοεεα όει· αι·επεεΙεαΙιεπ

Βαπόαενει·τι·ΜπαΒ απ Ιιαι·εα, όαε Με αιΙαΙι ιαΙΙ: ΒΙαπααα ει·ΙΙΙΙΙΙ. ΙεΙι ΒΙααΙιε
ΙΙΙιι·ΙΒεπε, όαεε εε όοεΙι νΙεΙΙαΙαΙπ ΙιαΙΙεαια εεενεεεα Μ, όπεε εε εεεαΙιαΙιεα,
όεεε εοΙαΙια ΒεΙεΙΙἔε ΒΙΙΙισε, Με ααα όεα ΑΙιαι·ϋαόεπ όει· 'Ι'ΙεΙ'ε απΙϊαΙιι·επ
ναι· όεια ει·εταπαιεα ΒΙἱαΙτα όαι· Επαόεενει·τι·Μπαα από όεε Επαόεε εεΙΙιεΙ:.

ΒΙε εΙπό εεεΙααετ, Με εαΙιατΙΙΙα, εαΙιενει·ε ΑΙιααερΙιπι·ε απ τεΙπΙε,·επ από

ΜααΜιαιπ Με ΑπΒεπ απ αΙΙ'αεπ. Βε ιαπεετα Με ΚΙι·αΙιε ΒεεννπαΒεα ενει·όεπ,

όεια ΒΙααΦε ΙΙΙΙαό απ αεΙιοι·αΙιεα, όει· Ζαναπ8 εΜ Με εεΙιτα ΙΙΙ”ΙεΒε όει·

ΙιεΙΙ. Π'ι·εΙΙιεΙΙΙ. Πε Ιιατ εοαετ ανοΙιΙ Μα ΠΣαΙιεΙα Μπαμ, παπα Μα €ΜεΙ
ι·εἰοΙιεε ΜΙΙΒΙΙεό αεαιΜπϋ ΙΜ, Με ΙΙ'ι·εΙΙιΜΙ: ΙΙεΒε Ια όει· Απτοι·ΙΙΙΙΙ, ΙιΜόε
εεΙεα ΙόεαΙΙεαΙι, Ιιεπτε εναι· αει αΙεΙιΙ: αιεΙιι· Μα ΙιατιαΙοεεε θεόααΙιεπειιΙεΙ,

εοαόει·π Μα ΙιΙιτει·ει· ι·αόΙΙ:Μει· ΙΙι·αετ, όει· ααε ΙεΙιι·ι, ενεΙεΙιε Ηοα'απααειι

Ια όεα ΑΒΒιιππόεπ όεε ΠεΙΜαε ι·εΙΙ'επ, .Με αΙΙα Ρι·ΙπαΙΡΙεα όει· ΟΙ·όαπα8,

όεε ΒεαΙιτε από όει· Β'ι·εΙΙιΜτ απί όεπ Κερί αεετεΙΙΙ ενει·όεα, ντιπ Μααι·
ΒΜΙα Ιιει·, νναΙαΙιε Με επι ΙααΕεειεα ι·ΙΙΙιιαεα από Ι'οι·όει·α -- Με Με πω·
ΖννααΒ από Ιζι·Ιαα από Ζει·εΙϋι·παα Εεαπεα από ΙιαΙ όει· ΙειεεεΙαα ΑπεεΙαΙιΙ

επί όαα Βι·Ι'οΙα ΙΙιι·ει· ΡΙααε πια; Παει· Ηει·πεπειπεΙαααα Ιιει·νοι·ιι·ειεπι απι·

όει· Ζαναπα εΜ Με ΨΙεΒε όει· ΙιεΙΙΙΒειι Ει·εΙΙιεΙΙ. ΙΙΙΙΙΙ όει· Βεόαει·
ΜεΙΙειαΙιΙ Με θεεαΙιἱαΙιτα Μαεε Μετα οόει· ΒΙοαΙΜΙαα οόει· όεε ΙιαΙεει·ΙΙεΙιεα

ΑαοειαΙειι όαΙΙαπ Ια παπα: ΑπΙΙαΒε ει·εαΙιεΙαεα Ιαεεεα, οόει· απ!! ει, ειπε

απΙιει· ΙΙε88, πα όαα Νιαπεα ΗΜαι·ΙεΙι ναι. οόει· Μι· ,,Ιπα8ΕταπΙΙεΙιεα“
ΚϋπΙΒΙα, ΙΙΙιατΙιααρΙ: απ Πα8Ιαπό αι·Ιαπει·α, νεα Μπα ει· Ια νΙεΙαι·ΙεΙ ναι·

Βειι·εεεπ ω? Μι όααΙιτα, όει· ΙΙΙπι€αόόααΙε Βοόεπ ΒαεΙαπόε εαΙ παπα
πιιαΙι όΙεεει· Βεἰιε Μα ΙεΙιτι·εΙεΙι μαπα, πια Μα ΟΙιαιαααΙιΙ Ιεαει· Βεειι·ε

ΙιααΒεπ ικα ιααπΙΙ'εεΙΙι·επ. Παει Μια Ψοι·τ ,απο ιαΜιι· απ 8εΙιοι·εΙιεα Με
όεα ΜεαεαΙιεα“ ευατό νεα όεπ 17 ΜΙΙΙ. Ρι·επεεεα Ια αΙΙε ΖαΙππαΕΙ: Βα

ΙιαπρτεΙ: από ίεετεεΙιαΙΙαπ ανει·όεα, όεαα εε ΙΜ θοΙΙαε ΜΜΜ. Πε εΙαΙι£

όΙεεεε πω Ια Μαεαι αΙΙεα ΒααΙια από όΙεεε Μια ΒααΙιε ΙεΙιτ Ια όαα
Ηει·ιεπ αΙΙει· Ρι·επεεεπ οΙιπε ΒϋεΙιεΙαΙιΙ επἰ Με θοαΙ'εεΜοπ. ΙΙε ΙΜ Μα

ΠεΙιεΙ, εε αι αΙεΙιτ επ ανΙΙαεαΙιεπ, όαεε 8ταατ από ΚΙι·αΙιε Μπα νϋΙΙΙα απε

Μπαπόει·εεπεα, ιι·αππαα, όπεε Μπα αΙιεοΙιιτε ΕΙιεεαΙιεΙόπαα ΙιεΙόει· Ιιει·ΙιΜ

ΒΜΙΙΙιι·Ι ενει·όε, Ια εε ΙΜ όΙεεε Ια ΙΙΙΙιΙιΙΙεΙιΙιεΙΙ: επι· αΙαΙιΙ: αιϋΒΙΙεΙι. Εεε

ΙιεεΙ:αΙιΙ Ιαιιαει· Μπα αεενΙεεα Βει·ΙΙΙιι·απα από Ι)αι·εΙιόι·Ιααπαα ΒΜόει·. ΙΙΙΙΙι·

Ιιεεει·εΙτεα, όπεε νοπ θεαετεεεννεεεπ Με ,,νναΙιι·ε ΕΙιε“ εεεεΙιαΙΙεπ από

Ιιεαι·παόατ νσει·όεα Καππα. ?Με ι·πΙ'εα όεα Από. 15 απ, όει· Μι Μαι: Ια

εΙΙεπ ΑαΒαΙεεεαΙιεΙτεα, όΙε πω; όαι· ΒεΙΙἔΙααεΙΙΙΙπαΒ πα ΖαεπαιαιεαΙιααΒε
ειεΙιεα, αιαεεα Με αΙιι·ΙετΙΙεΙιε ΒεΙΙΒΙοα απ θΙι·ααόε αεΙεατ ενει·όεα. Ψεπα

Με νεα: ΙΜ, όιιαα ΙιαΙ: αΙαΙι2 Με 8Ιαατει·εΜει·παα Ια εΙαεαι θεεεΕπε επ
"μα, Με ΙΜ Με απατα ΒΙια, Μπα ΙιαΙ: Με παπα επ ΙιαίεΙιΙεα, αΙεΙα:
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επ Ιεει·εε, εε απ! «Με θεεἱετε Με· Βεε νοιε θει·ιεεεπτεπιπ εε Ιει·πεε,
«ιΙε«ι Με Ιζἱτεεε ενειΠεπ επ Ιεεεεε. Βἱε ι·εε'οι·ιειι·ι:ε Κἱεεεε ει: ἱπ «ιει·
ΗεΙνεΠεε εε ἱπ «Με εεε«Π·ϋεΗιεεεί:επ πω! ίοι·ιεεΠεεεπ Ψοι·τεπ «επε

Βεεει·«ιεεεε, «ειεε «Πε Βεάιπεπεε Με· θἱΙτἰΒεεἰτ Με· Εεε Με ΙΠι·«ιεΙιεεε

Βεεε«ΠεΠοπ εει; ιε Με· Απεεειιτἔἱεεεεπ Οοπίεεειοπ Μ «Πεεεε πἱεετ ιεἱτ
εοΙ«ιεει· ΒεεΠιιιιεεεειΙ: «ιπεεεερι·οεεεπ, εΠεἱπ εποε εἱει· Με: «Με εεεἱετΠεεε

Βεννιιεε«:εειε πετπεετΙἱεε «π ΒεεεεεεΙ«ιε«! «Με Βεεεε ει·εννππεεε; «!εεπ εε

Μ: εεει·εΙΙ ἱπ «Με θεεεεεεπ ππ«ἰ Κιι·εεεπει·«Ιπππεεε «Με Ρι·ιπ«Πε Εεεε

εεε«ιΙ«επ ννοι·«Ιεπ, «Πιεε εἱεε Εεε ἱπ «ιει· ννειεεεεε« πει· «εποε «Πε

'Ι'ι·«ιπππε επ ΒΒεπ«Ιε εεει·εεετ ννει·«ιεπ εϋππε. ΒεεεΠει·, Βεεετεἰπ, ν. Απει·ε

ενεΙ«ε ΨεπτεεΙ ειιι·εεεεπ Με εΠπΓεει·ππΒ «ιει· ί«ιεεεεΠνεπ Βεε. Βοε«ιεπ

εεε εει·νοι·: Με εἰπ Βειει·πειεπε «Με Κἱεεεε επεεεϋι·«Ε, εε εποε «Πε Βε
εεΙ«1πε Με· επεεεπιεεειΙἰεεεεπ ΙπετΠεΠοπ. Βεεει· εϋππε «ιει· ΚετεεΠε

επί ειπε εϋι·Βει·Ιιεεε ΒεεεΙπεε «Πεεει· ΙπεΠεπΠοε ἱπ ιει·ει· Βεει·επ«ιππε,
ἱε ιει·επι Βεετεεεπ, ει «Με Δεεεεπεε πιεει: εἱεεεεεε. Βεεε εοπ3ππειτ.
Βει·ειτε επ «Πειτε 107 εεε;Φε Ιεπετιπε, Με· ΒοειΠει· «Με εεΠ. «Τεεε«επεε:

Πε εἰειε«: εἰεε, «Πιεε «Πε Βι·«ιεΠεεΦε νει· ιει·επι Βιεεεοί' «εεε Απεειιι·πεΙι
εεει· ιει·ε Εεε Εοι·«ιει·π, «Μπιτ ιει·ε Εεε πεεε «Μπι Ι·Ιει·ι·ε εεἰ. Ιιε «Τεει·ε

200 εεετε ΟΙεεεεπε νοπ ΑΙει:««ε«Ιι·ιεε, «Πιεε «Ιει· Ρι·ιεεεει· ει·εΒεπ εοΠε,

ννἰε εεε σε ει· «Πε ΠεεΙεπΦε εἱεεεἔπεπ εοΠε. Τει·ΕπΙΙιεπ:: «Πε Εεε ενἰι·«ἰ

εεεεεΙοεεεπ επεσε «Με 8εεεε Με· ΙΩι·εεε. Μιεεεπ εεειει·ε«:: «Με Με
«Πε εννιΒε Οι·«ΙεππΒ «Ιει· Πεμ, «Με Βεετε, εεε», εε«ιεετε, εἱιπιπε «ιεει·
«!επ θεεεεεεεεννει·Ε επ. ΒεἱεεεπειιετΒει· ει·εΙει·τ: Μ«ιε πω, «Με ειιιτι·ι
πιοπιππι εΙππ«ΙεεΠπεει εεἱ επ ΜΜεΙ«ιΠει· νοΠε2επ«Πε πεει·Ι«επε8 Βεννεεεε,
εε ετεεε εΙε«ι Μες «εεε Με ειι·εεΠεεε Τι·επεπε «Ιει·εεεεε Με Μ· ποτε
ννεε«Πε ει·«ιεεεετ ενοι·«ιεπ εεε «ιΙεο εειιτ μι· Νιεετε επ Ψεεε εεεεε, «εεε
εΙοεεεπ θοπεεεε Με· Νπιιεπτἱεπτεπ Με εἱπεεἰεεεπ«ἱ επ ει·Ηει·επ. Βἰε εἱει·

εποε ειπεε«:ι·ετεπ«Ιε Βι·εΙει·ππε νει· «Με Βἱεετει· εϋπετε Μιεε πἰεετ νοιε

ΠεεεΙ εεἱε. Ιεε Με ειει·ιπ νοΙΙει;«'«ε«Ιιε ειπνει·ετεπ«Ιεπ, επι· επτει· «ὶει·

εἰπεπ νοι·επεεε«εππε, «ειεε ιε«ιπ πετ πιἱι· «ΠεεεΙεε θοιπιιετεεε «ιπει·Ι«εεπε,

νι·εΙεεε εε ΜΜεΙ«ιΠει· «Με Πειτε επι· θεΠππε εεει·εεετ εε εεε επεε
«ΙεεεΠεε εποε «Πε εἰει· εεννϋπεεεεε Ποτε επει·«Ιπεπ εϋπετε. Μεπ εεε
«Με εκει νει·Ι«ιεεεε, «Ι«ιεε «Πε Κίι·εεε πω! Με ΒεΙΕΒἱοε «εεε επι· εεεε

«Με ννεεεεειπ«ιεε Βειπ«Πιιιεε«επ «Με θινιΙεεεεΦεεεεει·ε ι·ιεετεπ; «Π. εεεεεειπ«:

εε νιεΙ εεεϋι·Ιιεεει· πω! εεε«πεπει·, ενεππ «Πε τε«ιεεεεεεεεεεεπεε εἱεε πεεε

«Με ι·εΠειεεεπ Πεεει·εεπεπεεεε «Με ΒειιιΕεεεεεεϋι·ιεεε ι·ιεετετ. Ψεε Εεεε

«Με Βιεπτ «Πε εεἰπ ιπεπεεεΙιεεε ΙπεΠτπΠοε Αεεει·εε εεεπΙ«ϊεπ πω! Ιείετεπ

Με Με «Με ιεεεεεεΙιεεε, εει·εει·Ιιεεε, εεεεεεΠεεε Εεε? Βἱπεπ ειι·«ιεΙιεεεε,

εεΙἰεἱϋεεε Οεπι·πετει· Εεεε ει· Με· ν«ιπ ἱεπι ειιεεεεεεεεεεε Εεε πἱεετ επι'

«Πεεεεπ. Βεεει· εεεοπ εεἱ «Ιεπι εεΜειεεεεπ Βοει Με· Ππτει·εεε«ε«! εννιεεεεε

«!εει εΙεεεεπ πιετι·ιε:ιεπιπει ΙεειΠιπειε εεε «Ιει· επ θεΙτπε ενει·εεΙπάεπ

Οοπί'ει·ε«ιτιο. ν. Βοεεπεει·ε Πειεεεν επτεεε!ιεεεε «Με επεει·π τω· Με
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ίπεπΠεόνε 0'ινΙΙεΙιε. ν. 8πΙναιτι ει·ΕΙε:8: Βε Με 1ΝΤΙειπεπό πατε: απε επί

εεεΦεπόεπ, όει·, ννεππ ει· όιε 0ἱνἱΙεΙιε νετόιεἱόἱειε, πἱεΙιτ όἱε ΝοτΙιενεπ

όἱἔΒεἱΦ όε:εεΙαεπ ΙιεΕΙιιεύ παω. ν. ΒΙϋπιε:, οϋενοΙιΙ πωπω, ω: Με
ΒεεΙιτ απ: όἰε ΙΠπίαΙι:απε όε: θἱνἰΙεΙιε ια όε: νε:Επεεαπε. ΒεἰεΙιεπερει·ἔε:
Βεεπι:πεϊ, Μεε ια: δ. θ: Με Ψο:τ: »ωαΪιτεκ ΕΜ εεεει·ιεπεπ ννε:όε.
ΑΠε Βεόπε:, :πιτ Βἰπε: Απεπε!ιπιε νἱεΙΙεἱεΜ, παΙιεπ όεπ Ααεερ:αιόι εε
όπιπ, εἰε ενα:όεπ εε εε!ι: Βε!όεεεπ, ανεππ εε Βεἱ όιεεε: :ἱεΙιτε:ΙἱεΙιεπ ΕΙιε

όα:ε!ιενε8 Νιώσε, εἱε !ιιιαεπ ΑΙΙε Με Ηο0'παπ8 από Με νε:τι·ε.πεπ παε

εεειι:οεΙιεπ, Μεε όἰεεε: εοΒεπαππεεπ ενιι!ι:επ ΕΙιε ποσα ειπε επόε:ε απ

πανειίεΙΙιείτ ννεπτε ΒαεεεΙιΙιεεεαπε πιιεΙιίοΙΒεπ ενε:όε, πόπιΙἰεΙι όἱε ιι:ιεε€ε:
ΙίεΙιε Τ:πααπΒ. διπό όιεεε :καει θεόιιπαεπ Με ειπππόε: νε:ι:ΒΒΙἱεΙι,
:ενώ ννπιι:ε Επεεε!ιΙιεεεαπεεπ επι' ειπππόε: πα Μιαι'επΤ Με Ψε!ι:πειτ

εειι6:τ Μπι θεἱιἱετε Μ: ΒεΙἱΒἰοπ από Μ: ΡπιΙοεορΙιἱε, Μ: Κιι·εΙιε από
όε: Ψιεεεπεεππίτ; Μεε Μεεεεπ όε: θεεεωεεπε: παώ ΨεΙι:Ιιεἰτεπ επ

Επ::παΙι:επ από πα πεε:απόεπ Ιιεπε, Με εεετε!ιε Μι, Μ: απ: πεα. Βε:

5. 9 νε:ρόιε!ι8ε$ εφε: όεπ ΒἱεΜε:, όεπ Β:εαόεαιεπ όἱε Παει» :κα ειεΠεπ,
οι: ειε εἱε!ι πα ειπε: νναΙι:επ Εεε νε:Μπόεπ ενοΠεπ. ΝιιεΙι ιπε!ι:ε:επ

Ειπενεπόαπεεπ ανα:όε Μ: Απι:ε8 ΒειεΙιεπερε:εει·ε πἱεΙιι επεεποιππιεπ.
Νεεπόεπι Μ: ῇαόιεε!ιε Α.Ιιεεο:όπε2ε νειε όεπ ι·εΙιειαεεπ Από πει Μ: Επε
εεΙιΙιεεεαπΒ πΙε ΗεαρτεεεΙιε επεεεεΙιεπ από Βποόε: εἰπεπ Απιι·πε επί

Ψιεόε:πε:!ιε:ειεΙιαπΒ Μ: Βεἰεόἱεπεπ θε:ἰεΜεΙ›ε:Ι:εἰι: ει: Με ΕΙιεεπεπεπ
Μ: ΚπόιοΙι!κεπ νε:ΒεαΙιε!ι εεει:εΙΙι, ενα:όε Με @Με θεεετε ἱπ Μ: Γπεεαπε
Μ: Οοπιπιἱεεἱοπ :πιτ 200 εεεεπ 109 Βιιπιιπεπ πα8εποιππιεπ.
Ιπι Ηε::επΙιπαεε εεεεππ Με Βιεεαεειοπ Με: Με Βιιε:εοΜ επι 13.

Γεα:απ: 1800. Πε: Βε:ιε|ιι:ε:ειιιι€ε: Μ: επ: νο:Βε:πόιαπε εεενΗιΙιεπ
Οοπιπιἱεεἱοπ Β:. Πειτε ε:ΕΙΞ:τε: Βἱε θοπιπιἰεεἱοπ αει :πιτ 13 Βιιπιιπεπ

εεεεπ ειπε όεπ :π όε: Βεόπετιοπ όεε Πιιαεεε Μ: Αεεεο:όπειεπ ΒεπιεεΜεπ
νο:εεΙιΙει.; όε: Βεειει·απε πεεεΙε!ιπι:, ννειΙ ειι ειπε: ΒΜεε:εεεΙ νοπ εε ειπ

Β:ειίεπόεπ από ΒεόεπΕΙἱεΙιεπ Ρώμα μι: ω» Βεόα:ϊπΜε ππεΙι8εννἱεεεπ
εεἱ από εε ια Ιιεἱπε: Ψειεε ιπιτ Μ: Ψα:όε Με 8αι.πιεε ια Ψιόε:ερι·αε!ι
ε2επε, εοπόε:π Πι: νϋΠιε ε;ειππεε εεἰ, ννεππ ε: όἱε Κἰ:ε|ιε ια όι:ε: Ιπιε

Με: από ια Μ: Ιπιεε:ιιι31: ἱΙι:ε: ΙιειΠε·επ Ιπειἱταιἱοπεπ εο νιεΙ ἱ:εεπό
:πϋΒΙἱεΙι πα ί6:όε:π εαιόιε από κνεππ ε: εε νε:ιπεἱόε, Πι: Ύε:ΙεΒεπΙιεἰτεπ
πα πει·ειιεπ. Βε: όαετἱειπἱπἱετε: ΙιεΜ όἰε εννἱπεεπόε ΝοεΙιενεπόιβικειτ
επ: ΒιπΓα!ι:απε όε: θινιΙεΙιε !ιε:νο:. Με νοπ όε: θ:ϋΒεπ Νεαό6:Εο!ιεπ
ειεΙΙε εΙε ε:ειε Γ:εεε Μα: Ψεε ειχα; Ποτε Μπα? ΒΜπε:8 από ν. Μεόιπε
ειπρίεΙιΙεπ Με ΝοιΙιεἱνἱΙεΙιε, ενεΙεΙιε θ:εί Ι£εεπιιΙἰω νο:εεεεπΙπεεπ. Ι):. Ηο

ιπενε:: Ε:: Νει!ιεπ "να Ααεανεεε, ειππιεΙ όε:παε Μ: Κιι·εΙιε ιιαεεαι:ειεπ,
πια; Μ: όοο!ι εο!ιοπ Με Βεπό ιππει·ΙΜι ΒεΙϋει εειπ ννἱ:ό, οόε: -- από
Με Μ: ἔεννἰεε Μ: πει!εειπε:ε - Με Ππιαε!ι: νοπ Πι:επι ΒἱεΙιε:ἱἔεπ
Ψεπόε!. ν. ΜπΜπΙιπ: Κεππ εε απεε: Βει·αΕ εειπ, Ζεν:ε8:πε!ιτ εννιεε!ιεπ

θεἱειΙἱεΙιεπ από θεπιεἱπόεπ πα εδω? Με Με Με Βεε!ιι: από Μι:εε:ΙιεΙιε
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θι·άιιιιιιε Ιισε·ι·ΙΙιιάσιι ΙιεΙΕειι, εισ οι·άιιστ ειο!ι εΙιει· ἰΙιιισιι Με επεσε.
Πε. νοιι Ζιιιιάσι· Μ!! άιε ΟΜΙε!ιε Πι· Βισιειιι€ειι, ενειεΙιε νει· άειιι ΒιεΙιτσι·

άἱε Ει·Ηιιι·ιιιιε ειι€σΒειι, άεεε εἰσ ειιεεει· διεπει εεἱειι, άἱε ΙιἰιεΙιΙἱεΙιε

'Ι'ι·ιιιιιιιιι; ιιιιεΙιειιειιεΙιειι. ν. ΒεΙοιν ει·Ηιιι·ι: άισ 0ινΠειισ Με ειιισ ἱιιιισι·ε

ΠιινιιιΙιι·Ιισιτ σιιιΙιεΙτειιά. Πι. Βι·ϋ8εσιιιειιιι Ιιιιττε άειι Αιιιι·ιιε εσεισΙΙι: Βιιε

Πει·ι·σιιιιιιιιε ννοΙΙε ΕισεειιΙισεεειι, άιιεε άειιι νοι·Ιισ8ειιάειι θεεστεειιιννιιι·Ε

σἱιι Ριιι·σει·εριι ι'οΙ8ειιάσιι ΜΜΜ Ιιιιιειιεεϊϋετ ινσι·άσ: »Με Βεετιιιιιιιιιιι€σιι
άισεεε θεεστεεε ιιιιά άισ Βσεϋ8ΙἱεΙιειι νοι·εεΙιι·ιίτειι άσε ΜΙΒ. Βιιιιάι·εσιιτσε

ιιιιάειι επί' Ε!ισειιεΙισιι άσε ΚεάιοΙιΙισιι Ιισιιιε Διιενειιάιιιη;, νισιιιιε!ιι· ίει ιιι

ΕΙισειιο!ιειι άσι·εεΠισιι νοπ άειι ΕιιιΙιοΙἱεεΙισιι εεϊειΙιεΙιειι ΒΙιεἔσιἱεΙιτειι ιιιιοΙι

ειιιοιιιεεΙιειιι Βεε|ιτε ειι ει·Ιιειιιιειι. Πιε ΓεετετσΙΙιιιι8 άει· εινιΙι·σεΙιτΙιεΙιειι

νει·ΙιιιΙτιιιεεε πιει· ΕΙιεΙσιιτε !ιΙσιΜ: άσε Βιεστε8σι·ιοΜειι νοι·Βε!ιιιΙτειι.“ Ει·

νει·άιειάιει άἱε ιιιιι!ιοΙίεεΙιε Αιιεειιιιιιιιιιε ιιι εἱιισι· Ιειι€ειι, τι·ειΠιο!ιειι

Βεάε. ,,Β'εεει άισ Κιι·εΙιε άισ Πιο Με εἱιι Βιιει·ιιιιιειιτ ω, άιιιιιι |ιιιιιιι
ιιιιά «Με είε άἱε νσι·ννιιιιιιιιε ιιιιά σε Βειιι·ιιισΠιιιιε άσε Βιιει·ειιιειι€ε
ιιἱεΙιτ Αιιάσι·ιι ειινει·ιι·ιιιισιι, εοιιάσι·ιι και· άσε, ι.ιι Ήιι· ειιι€σεστετειι Λιπο

πω, άιε ι·σεΜιιιιιεειε Με: Με Βσειειιιιιιεσιι άει· ΕΙισ επι ειιιεεΙιεἱάσιι Με
Πισεει· θι·ιιιιάειι€ε Πει' ιιιι διι!ιι·ε 1854 ιιιιά 56 άἱε νοπ Με εεετσΙΙιειι
Αιιιι·εΒιε !ιει·νοι·, άἰσ Πιι·ειιι ΜΜΜ ιιιιε!ι ενεεειιιΙιειι πιά: άειιι Αιιιι·ιιΒε ιιΙιει·

ειιιειιιιιιιισιι, άειι Μι !ιειιΦε Με ιιισιιι·ει·ειι ιιιιάει·ιι Μιι€Ιιεάσι·ιι άσε Ηιιιιεεε
ειιιι;εΒι·ιιεΙιτ Μάιο. Ιιι Ιισιάειι άιιιιι·ειι ειιιά ιιιιεσι·σ Λεωφ: 80εν0Μ νοπ
άσε Βτεστειεἔἰειιιιιε ιιΙε εποε νοπ άσι· Μεμιιιι άσε Ηιιιιεεε νει·ννοι·Ι'ειι
ιινοι·άσιι. Νεε!ι άισεειι νοι·Βιιιιεσιι ιιτσΠε Μι εεΠιετ ιιιιεει·σιιι Αιιιι·ιι€ε ιιιιο!ι
!ιειιτε |ισιιι Βσεεει·σε Βο!ιιοΙιειιΙ, ιιΙιει· άσε Ψιεάειάιειιι· άσεεεΠιειι θεεει;εεε

εεεειιϋΒει· 8Ιειάισιι Με ιιιιε!ι νοπ Νειιειιι ΖσιιΒιιἱεε ιιΒΙσεσιι :ιι ιιιιιεεειι,
άιιεε ιιιιεσι·ε ιιι άσε Βειιι·ε άει· Κἱιεἰισ Βει·ιι!ιειιάε ΑιιΕεεειιιιε ιιιινει·Βιιάει·2

εισΙι 8Ιεὶε!ι εεΒΙιεΙιειι ιιιιά άιιιιει· ετετε άιεεεΙΙιε Γοι·άει·ιιιι€ Ιιει·νοι·ι·ιιΓτ.

Ψειιιι ιιιιά εο Μιι€σ ειιι Βιιιιιτ νοιειιΒεννσἱεσ ἰιι άσε Με άειε ειιι1ισιι

ι·σΙἱΒἱϋεε ΕΙειιισιιτ Ιισε.εΙιιστ τιιιά νοπ Διιάσι·ιι ΙιειισΙιτει κινιεεειι ΜΗ, εε Πάει
άει·ιιιιε, άιιεε άιιε ΕΙιει·σεΜ νοιιι Βιιιιιισ εοιιίεεειοιισΙΙ Βειι·ειιιιι, εστεεειτ,

οάσι· νοπ άειι ειιτειιι·σεΙιειιάσιι Κιι·εΙιειι€εεεΠεοΙιεΕ'ισιι εει·σεσΙι ενει·άσιι

ιιιιιειι. [Με εναι· εεΠιετ άισ Αιιειειιτ άσε ΒεΒἱειιιιιἔ, Με ιιιι .Βετο 1834

σε ΕΙιεεεεειεεεΒιιιι€ Βει·ιιιΙιειι ενιιι·άε. [Πε Βε8ἰσιιιιιε ειιι·ιο!ι ἱι
ι

άσιι

Μοιἰνσιι εσΙΙιετ εεε, σε Ιιει;ε ιιι άειιι Ρι·ιιιειρ άσε Ειπε, άιιεε Πιτ νει·

εεΙιισάσιιε ΒσΙἰεἱοιιεριιττεἰσιι ειιι νει·εοΜεάσιιεε ΕΙιει·σε|ιι: !ιεεισ!ιειι ιιιιιεεε.

[Με κι άίε οΕσιιΙιει·ετε Αιιει·Ιισιιιιιιιιε άσε ι·σΙιει6εσιι (Πιιιι·ιιΜει·ε άει· ΕΜ,
ιιιι ενεΙε!ιειι ειιιειιει·ειίειι :Πε άιιιιιιιΙἰΒε 8£ειι€ετεἔἰειιιιιι; ιιισ!ιτ Με ΒεεΙιτ

ΙιἱεΠ; ιιιιοιι άειε Εειιάι·εοΜ ετεΙΙτσ εισιι Διά” άἱεεειι ΒτιιιιάριιιιΜ, εοΠι: άσε

Ιιιι·ειιΙιεΙιειι Ψϋι·άε άσε Με άΙε Πιτ εεΒϋιιι·ειιάε Αειιτιιιιι;, ιιιάειιι σε άἱσ
θιΙτιΒΙιειτ άει· Με ιιιιε!ι Με ειι·σΙιΙιεΙισιιι θσΒιετε νοπ άει· Ιιιι·οΙιΙιεΙισιι
ΒιιιεεΒιιιιιιε ιιιιιιΒιιι;ι8 ιιιιιεΙιτε. [Με Βιιιιάι·σεΙιτ !ιεεοΜετε άειΙιει ιιιε!ιι· άειι

θι·ιιιιάειια άει· ενιιιιεεΙιεοΙιειι Με άειι άσι· Ιειιι!ιοΙιεε!ιειι Κιι·ε!ισ, άισ πισ
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ι::εΙε ει:: ειἱεειειεεεε Βιι:εεεεει:ε πει· Βεειι:εει:ε εει· θιΙιε;εειε εει· Εεε

εεε:εεει: ω. Ι)ει· εεε θιι·εεεεετε εει· Κιι·εεε Με: εοι:εεεεεε ΐεεε;
ιιιετι·ιιεει:ιεε:, ε" Βεεεεεειτιεε Με εεει·εεεετ ει:: Εεε. Πε ννει· εεε:
πεεΙεἱεε ειι·εεΙιεεεε Πεεει: εεε ειι·εεΙιεεε Οεεει·νει:ε, εεεε εἰε Εεε εει·ειε
εεεΙεεἱε εεει· ε: :Με εεεΙεειεε εεεεεΙοεεεε, νει· εεει· ει: Αι:εεειεετε εει·
Κεεεε, νει· εοιι εεεεεΙοεεεε ννει·εε. Με εεε ε: εεε:: ννιεεεεει: ΒἰεΒει:
εει· Βεεει: εεε Κἱιεεε ειεεεεοιεε:τ, εε ει::ρϊεεΙ εε: Κιι·εεε εεεε ει·ι::Βει:ε
εἱε ειι·εεΙιεεε Βιι:εεεεεεε, εεεει· εεεει· εεε: νει·ννειΕ' εε:εε νει·εεεεεε,

ννει:ι: οειιε Νειε εεε ειι·εεΙιεεε Βεεεε εἰεετ ::εεεεεεεεει: ινει·εε. Πεεει·
ειε Γεω: εεει·, ε: ννεΙεεει· ειε δεεΙἱεεεεεε εει· Εεε ει!εεεει: εεΙεε, εε
εεει:ε εεἰιιε εΠΒειεεἱιιε νει·εεει·ΠΊ: Με εεε: θεεεἱΙ νει: 'Ι'ι·ιει:::, ννειεεεε
ειε Ει·εΙει·ει:ε εεε εειεει·εειτιεει: ΨἱΠειιε νει· εεε: εεεει·ιεεε Πειτε:

εεε παει Ζεεεει: νοι·εεει·ιεε εεε ειε θἱΙιἰεεεἱι: εε:· ει:: νεε ειεεει· Αι·τ
εει· ΨιΙΙει:εει·Ηει·ει:ε εεεε1ι:ειε ιι:εεετε. ε: Ρι·εεεεεε με: εε Ιιεε:ει:
Εει:εεετεεε ε:εει·, ε: ννεΙεεειε εεε 'Ι'ι·ιεεεεεει:: ::ιεει: ΡεεΙιειι·τ εεει·

νσει:ιεεεεεε εἱε Βει·εεεειεεεεεεε εεεεεΙεεε ι·εεειἰι·Ι: πειτε, εε εεεε 5ειιε
Γει·ε: @τετ :εεε ειιεε ειε νεε εεεει: εει· Κιι·εεε νει·εεεεει·ιεεεεε

εΙΙειει€ε Εει·ε: ει, :ε ννεΙεεει· «Με ΚετεεΙιεεε εε:ε ειι·εεΙιεε @εεε
Εεε εεεΙἰεεεει: εεεεεε. Ψει:ι: εεε ΑΙ]8ειεειεε Εει:ει·εεετ ἱεεεεεεε εεεε

ἱε Βειι·εε' εει· ΒεεεεεΙιεεεεεε εε εει· Αεει·εεε::ει:ε εεε ι·εΙιειεεεε (Με

ι·εειει·ε εει· Εεε ίεετεἰεΙτ, εε νει·Ιιει·ε εεεεεΙεε εεεε εει'ει·τ εεε:ει: θι·ει:ε

εειει, ιεεειι: εε Βεετιε:ειεεεεε εεει· εἱε Βεεεεεεἱεεε8 απ. ε: εε:: εει·εεει·

νει·Βεεεει·ιεεεεεε Βεετιε:ε:εεεεε Με ειεε εορρεεε Βεει::τι·εεε:ιεεεε εει·

εετεε!ιεεεεε Ιζιι·εεε. νεε- Ιεεε:: εεε εειεειεεει: Πει·ιεΜει: ::ιεετ ]ει·ιειιεεεε,

εει:εει·ι: εεει::ετιεεε-ι·εΙιειεεε ε'ι·εεεε εεει· εεε νει·εει:εεεεειι: ειι:ει· Εεε

νει. Βεἱ Ειείεει·ει:ε εει· θινιΙεεε ε: εεε Νιεεει·Ιει:εει: ννει·εε Ρερετ
Βει:εειετ Με εεεεϊι·εει;, εε ΚεεεεΙιεεε εἰεε εει· ΑεεεεΙιεεεει:Β· εἰεει·
Εεε νει· εἱεει:: εϋι·8ει·Ιιεεεε Βεει::$ει: ει:$ει·νεειι'ει: εεεεεε. Βει· Ρερει
ει:εννει·Εεεε: πω: είε Βεεεεει·εειει·εεε εἱε Βεεει::ε:εεε εειι·εε'εε, εεεε
πι· θιΙτιεεειι εει· Εεε Με εϊεεει·Ιιεεεει θεεἱειε εἰεεεΙεε νει· εεε: εει·εει·
Εεεε:: Βτεετεεεει::τει: εεεεεεεΙεεεει: ινει·εει: ιιιεεεε, εε εε:ε εεεε ειε

ΚεεεεΙιεεε νει·ρειεεεεε εἱεεειιι θεεετε ει: εεεειεεει: εεε ε'εΙΒε ει: Ιείετει:,
εεει· πει· ννεεε εε εννιεεεεεεε διεετεεεεετε Μ. Πει· ίεεεΙιεενει: ΟΜΙεεε
ενει·εε ειεεει· εε: Αεεννει·τ ετίεΙΒε εειι:: εεύει· εεε:εε Πιι:ετεεεει: εει·Ι'ει:

ειε νει: εει· £εεεεεενε:: Πινεεεε θεει·εεεε ι::εεεει:,. εεεεει·ι: εἱε εεεεε

εεεεεεΙιεεεΙιεε εε εει· εει:εεΙιεεεει: ΕεεεεεΙιεεεεεε έ'εετεεεεΙιεε. Πει·

Ρερε2 εεει· ιεεεετε εε8ῖεἱεε εε:: θειεεΙιεεε:: πι· ει:ιειιι, :Με Ρε:ι·ιειεεει·
ει: εεΙεει·εε, εεεε ειε ιιιβΒείοΙΒεεε εεε εει·Βει·Ιιεεε:: θεεετεεε εεἰεεε

@εεε εἱι:ε Βεε εεεΙεεεει:, εεεεει·ι: Ιεεἰ8Ιἰεε εἰεει: ΟινιΙεει: νεΙΙεεεε::, ει::

εει· νει: 90" εεετε:εε εεεεεεε:ι εεεει·εει:: ει: εειε. Ψεει: εἰε εε εε·

8εετεπει: εεεεε εεΙΙτει:, εεεε ειεεει εοΙεεει: εεεωε εΙε ΕεεΙεειε ει::
Ιεεει:, εε εεἱ εεε εεε: εεεννει·ε νειεεεειβει:ε, εεεε ειε Ιεετει: εεε:: πει·
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δ

ια ειιιεαι θεαεαΜπαι: απα απο Κιπαει· εειεπ ιΠεαιαπι; εἱε ιιαα;εα πιε!ιιε

ΠΕΙιεει·εε πα αιαα, αΙε αεα 8εεεα αει· Κιι·εΙιε ααειιααεαεΙιεα ααα ααααι·ε!ι

ει·ετ Πιι·ε νει·Ιαπααπε εε ειπε: 8ἱΙτἱΒεα Μια ια ιπαεΙιειι.“

ΒεαἱειαπΒε-θεαιιπἱεεαιἱαε Ι·'ι·ιεααει·ε εΙααΙιτ αεια Απιιαδιε Βι·ϋεεεα:ιαααε
αἰεΜ Βειειιιιιιπεπ εε ιιϋαπειι, καει! ια αιιε Βεειιι Ρι·εαεεεπε ιιιεΙιτ αααει·εννε

εεεειιι·ιεαεπε 8αιεααΒεα ειαιι·ετειι ααι·ίεπ. αεπ ν.Ηενει·αεπ: Ψει· αεααΒεααι
εεααε ια εἰε!ι αεἱ αει· θινιΙεΙ·ιε αΙΙεια πα Ιιει·αΙιι€εα, ννιι·α εε εισαι εεΙΙιετ

εαιαεειιι·εαιειι !ιαΙιειι, ανεαα αἰε Κιι·εΙιε Βια ααεεαΙι!ιεεετ. Πι·. ΒιαΙα: 'Ι'ι·ειε

αΠει· Πει·αίαπε αεα ααεαπ-Μιαιετει·ε αει' αεε Μειιεεεεε-, ΒεΙΒἰεα, αἱε

Ηαεειιοτιεπ Μ: αεπποεα αιε ΠινιΙεΙιε εια Βι·πεαεαιεε ε" Βενειατιοπ ααα
Παει· Ιαεεα. Πα αιε Κιι·ε!ιε αιε ΕΙιειιιααει·αιεεε αεα 8ταατε απει·Ιιεαπτ,

ιναι·αιπ εοΙΙ ιιιε!ιι: αει· Βιιιατ πασα αἰε Βαειιἱπαειαἰεεε αει· Κιι·εΙιε παει·

ιιεαπεα? Πε ιατ εἰα αι·ειι'αε!ιει· 8ειιααεπ, κνε!ειιεπ αἱε Βιαι'αΙιι·απε αει·

θινιΙεΙιε ααι·ιεΙιτει: αιε Ει·εαΙιααει·απε αεε εΠεεαιειαεα Βειναεετεειπε νεα

αει· ι·εΙιειαεειι Βεαεαταπε αει· ΕΙιε, αιε !ιαι·εει·Ιιε!ιε Βααετιεπ ααα ΗΠΕε

πα ΠεΙιει·τι·εταπεεα αερα αἰε Κιι·ε!ιε, ααα αει· ιιεαε Ααίαε!ιαναπα αεα

ειιειααπεεννεεειιε. Πει· θαΒαειαιαιετει· ει·ιιααει·τι Ιει αἱε ΕΙιε :αααεΙιει

ααα αι·ιαειιιαΙιτει· 8αειιε αεα Βιιιαιε, εε Μ: εε ααεΙι παται·εειπαεε, αε.εε

αἱεεε ΒεεΙααιιιααπε ααι·ειι αεπ Βταατ ει·ίεΙΒε, αει· αΙΙει·αιαεε εειαει·εειι:ε

αιεεεε ΒεεΙιι, αἰεεεα Δαϊτι·εε αα αιε Ι(ιι·εΙιε αΙιτιετεπ, ειπεια θιειετΙιεΙιεπ

αΙιει·τι·εεεα παπα. Πιεεει· καιει· ιιι·ιι·α ε!ιεα αιιιιιιτ εια Βεααϊτι·αι;ιει· αεε

Βτααιεε. θι·αϊ νεα Βι·αιιι εειιΙιεεετ εἱεΙι Πι·. Βι·αεεεαιααιι εαπ: αα.

ΟΙιει·-Βαι·Βει·ιαειετει· 8ταρρ, ΚααιεΙαι, Με Βι·αει;ειπααα αεΒεααΙιει· Με
Βεε!ιιε αεε Βιαατεε αι αει· θινιΙε!ιε εενναΙιι·ι; ννιεεεα Με νει·αιειαιετ αεπ
αιαταε ααα επι Βιιεια. Βι·ϋ88·ειααπα ει·ννιαει·Ι:, ααα ΟΙιει·ιιααρι: αει· Μαιο!.

Κιι·εΙιε ΒείεΙαε αΠει·αιαεε εειιει·εααιε ΒείοΙΒααε αει· νοι·εειιι·ιίτεπ αεα

διαατειι, αιεε ααειι αἰε θινιΙεΙιε, ΜΙΠΒε εἰε αΙιει· αεεε!ιαΠι εισαι.

Πι·. Ρει·αιεε: Πει· (ΜΜΜ Ιιεετε!ιτ αΙε ειπ ειιιεε!ιεα αεπ ΒατεαπΒεα
αει· Κιι·αΙιε ααα ειιιεια ι·εαιτεαιεα ιια Βιπαε ααα θειετε αει· Κιι·ε!ιε ειιε

Βι·εεΙιει·ιεε!ιεπ θεεε!ιΙεειιιε. Πἰε θιναεΙιε αεα: σε Μια !ιει·ιαι ια αειι
κι·ειε αει· παεΙιτει·πεπ !ιαι·εει·Ιιειιεα νει·τι·αεε. Βεἰ αει· ααι·ααί ίοΙΒειιαειι

ΑΒεαιαιιιααε ινιι·α αιε ΝεαιειναεΙιε ιπἱτ 62 εεεεπ 58 αΙιεεΙε!ιατ, εΙιεπεε

Μια α. 1 ααα 2 αει· ΒεΒἱειαπιεενειΙαΒε νει·ννοι·ΐεα. Παε ιιι·εαεειεα!ια
-Ι·Ιει·ι·επιιααε νει·αιεπι αεα ΠααΙι αΙΙει· αναιιι·επ (Πιι·ιετεα, ααεε εε Για· αἰε

ΠειΙιεΕειτ ααα αεα ι·εΙἱΒἰϋεεα θιιαι·αια:ει· αει· Επι: ειιιαετι·ετειι ααα αεαι

ααΒεααΙαιΒεα Ειαει·αΙιειπαε επταεεειι€ειι·ειεα Μ. Ια αει· 'Πει, αιε Οτα

ιιααε αει· (απααε ειεια Με: αει· θι·απαπ8 αει· Ναται·, εεννιε αει· :εινεἱιε
Λααιπ αεεαε (Πιιιειαε, αεα Γαααααιεατ νεα ΑΠεαι θατεα, Παει· αεαι ει·ειεα.

Πειαει· ιναι·αε ααε!ι Βι·ϋεεειιιαπαε Δειτε;; νει·ενοι·Εεα. Πει· ια αει· Ηααιιτ
ιιααΙιε νει·απαει·τε θεεεωεπιιναι·Ε ειπε απ ααα Ι·Ιααε αει· Αεεεει·ααετεα
παι·ϋειι. Πιε εαι· Βει·εαιααε εενναΙιΙτε θοιπιιιιεειεα ει·ΙιΙαι·ι:ε εε αει· ΒαεΙιε

ααα αει· Μεσα αεε Πααεεε απεειπεεεεα, αει αεια ι'ι·αΙιει·π ΒεεειιΙαεεε
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ει:εΙιεπ ει: ΒΙεἱΒεπ. Βεἰ πετ πεεΕιιΙΙεἱἔεπ Πιεοπεεισπ επΒ£ πετ Ρτστεεπιπτ

θτσιπ8Ιι: πιο ΚιτοΙιε πιιιπε πω Κειπιπ' πιιτ'ιιεΙιιπετ πω” Με ΒνεπιππΙΕ
πιτ πω. Πωπεπ πιο παει ειπεπ Οσππἱοτ πινιεπΙιεπ νετει·- πππ Μιιπει·,
ννωπ πετ νεπετ απ εισιπεπι ίτιι€εππεπ Κιππε πω: πιεἱπ Κἰππ, Μι ει·ΙιιπΙιε
πἱτ πἱεπ :κι πιω, νστεπεεεεετιπ, πειτε πειπε ππιπ$ετ πιο!ιτε πεπεπεπ ω,
πωσ πω, ίι·ππε επι εεΠιεΙ:? Απσ!ι νοπ ΒΙππΙιεπϋπτ8 ετΙιεΙπ πσο!ι ειππιπΙ

εεἰπε 8τἱιππιε πεπεπ πιο οινιΙε!ιε, ωεπεσ ΒεισΙιεπερετ8στ πππ Κιιιπππ
τοπ Βετε, πετ πιο πϋι·πετΙιοΙιε Βεπτπππππ8 πει· Με πεπειι πωι Βιιστιι
πιεπτε ΙιετΒε!ιεπ Ιιεεεπ ΜΗ ιιιιτετ πει· Ε'στιπ ποπ ίτππασειποΙιεπ θεπεπιεε:

ω: πνετπεπ ει·Ιππτεπ, ππεε είε πιω Βεεἰπἰετ πωπω πππ πιω εἱπἰΒω ἱπ

ειπετ εεεεωΙιεΙιεπ (πισω νπΙιτεπ, ιιππιιΠσεΙιεΙιεπ) Με ιιιιπ παω επι πιω

8εἔεπεεἱτἱἔ 'Ι'ι·επε νετερτεο!ιεπ. Αππετε Βεππετ νεττπεἰπἱ8επ πἰε πιω!

τπτἱνε θἰνἱΙεπε: ΒοπΙἱεεεΙἱσΙι πειπετΙα ΒΙισπεπ: θεπεπ Βιε πωι, νεο πιο

θἱνἱΙε|ιε πωπω, πιο ?πιω παπι; ιππο!ιεπ Βιε πιεεεΠιε πω Ιπεπτππσπ
πετ ίστπιεΙΙεπ ΒεΒΙππΒἱΒπιιΒ νσπ πεπεπεπποπ εΙιεΙἰσΙιεπ νετπϋΙτπιεεεπ,

Με ππεετε θεεετπε πωπω ειπε Εσι·ιπεΙΙε ΒεδΙτιππιεπιιε ιιππετει· Βεσιιτε
νετππιτπϋπε πωπω, πωπω 8ίε πω· πἰεεε πι πω Βε8τἰπ πετ οΒΙιππΕο
τἱεοΙιεπ θἰνἱΙεπε, πειιιπ ινετπε Μι ιπεἰπετεεἱτε εἱε Ιιἱππεπιπω σ!ιπε ἱτ€εππ
εἰπω Ρτστεπτ. Ποτ Απττπε Μεἰπετε, πει· πιε ΟΜΙεΙιε πιιτ Επι· Βεννιεεε
ΝσπιίΕΙΙε ειπ8είϋΙιτΙ: ννιεεεπ ννιΙΙ, νιτπ πΙι€εΙεΙιπτ πππ πἰε πτερτϋππΙισΙιε
ΕιισπΙτπτινσ ΟινιΙεΙιε Με π·ϋΙιει· ιιιι€ειισιππιεπ. ΝεεΙι πει· ΤΙιτοπτεπε πει:
Ρι·ιππ Βεπεπτεπ πωπω ιινεπει·ε Βο!ιτΜε ἰπ Απεεισιι$. Νεο!ι πω ιπσπει·πω
Βεπτιπ'επ, ινσππιπι επι ΒιππεΙπετ εΙιεπεσ ετσεεε πσεωεπι απο εἱπε πω”
Κἱτσἰιε νετπἰεπεπ πω, ννἱτπ ιπειπ ινσ!ιΙ πω Με πεπιειπε πεπτεσΙιε Βεο!ι€,
νεΙιπιεπ ιπιτ ῇεπει· Βεωπσπε8εεεΙΙεοππίΕ $πε!ειοΙι Πιτ ΒΙιει·εσΙιτ Με 8ιΜΒ·

ππετΙιεππι:, πιω 8εΒεπ Ιεεεεπ ωιπ πω Πππε!ιοι·επιπ πεεω πιο κει-τω
ίστπετπ. πεπε Μιεεετιπιιπππἔ Βεπω πω Ρϊιιττετ, Ξεπε Ππππΐτἱεπεππεἱ!:

πω πετ ΚιτοΙιε, με ΕπειπΙιοΙιε Ζννιετϊ8πειτ, με ννἱτΙιΙἱοΙιε σπετ εἰπ
Βε!ιιΙπετε ΠππεππειπΙιεΙιπει!, ῇεπεπ θεΙϋετε πω: εἱπετ ίι·ινσΙεπ θεπιππππἔ

Απίπε!ιεπ σποτ ΒσωπιιΙ ππ ιιιιιο!ιεπ, @πετ ΒΙσππε ποεπιππε Μπιτ πω
Ρπιττετ επ Ιττ€ιπ!τεπ σποτ ωπ εεἱπε θεππΙιτεπ επ ΙιτἰπΒεπ, 8εππετ, πω

πἰε !πι·ε!ιΠο!ιε Τι·ιιιιιιππ πππιπεσπΙἰεεεεπ (Κτεπππειτι1π8, π. ΑρτἱΙ 1860).
πεπεπίαΙΙε Μ πἱε πτστεετιιπτἱεοΙιε Κιτσ|ιε, ννεΙσπε πσσΙι επι θπτἰετσϊεετ
ΜΗ, πατώ πἰε θινιΙε!ιε ιπε!ιτ €πιππιπ Με πιο ΙιιιπισΙἱεσΙιε, ννεΙππιε ω
π” ΚπιπρΕ πωπω ΒεννϋΙιπτ ιιππ νσπ πετ Οπο.πε ποπ Βπιιιτεε πισω μπε
ππΙιππἔἰἔ Μ, ινεππ ω: ιιιισΙι ΝιοΙιτε ΙεπΙιιιίτετ ννϋπεο!ιι: Με ειπε ΒΙποΙιΙισΙιε
ΒΙιε πω; πετπ Βιπε.ιε. Β8τεἱτἱ8!ιεἰτεπ ιιππ Ππ€ετεοπἰεπε πωπω ἱπ πἱεεετ
Με ιινο!ιΙ νοτιισιππιεπ, πἰωιιιΙε πΙιετ ειπε νσΠεπιππιπε Βοπειππππ σποτ
Τι·εππππ8·, πο παω τι” ειπε 'ΠιεἱΙ πιο ΖννεεΙιε πω ιιππετπ πισω: ιπεΙιτ

ίϋτπετπ πω!. Εἰπ πο ἔτσειεπττἱ8εε, επιττεε, επτΠο!ιεπ Ιπεπτπι: Με πἱε Πιο,

ιινε!πΙιε ειπειι ΚιιτπρΕ πω' [ιεΒεπ πω! Τοπ πω: πω πιεπεσΙιΙὶσΙιεπ Ιιειπεπ

επιιιι'ιεπ ππιτοπ πω, Ιπιππ πετ Μπιτ πω: εοιπειι ΡοΗπειιιιιτ2ε1ιι πισω
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εεΙΒετιιτοιιιιι€ ετιι'τεο!ιι: ετιιοΙιειι; ετ ιιιιιειε οπο Με Με. τω· ο!ιτἰειΙἰοΙιειι
ΚιτοΙιε ἰι

ι

Αιιειιτιιο!ι ιιειιιιιειι. 8ιεΙιτ ει· πο του «Πεεει· ΗΜ, ιιο ιιιιιιιε
ιΠε ΙίἱτοΙιε Πιιι !εΒιιιιίτ ΙιειΙοιιετιι, Πιτ μια Βεο!ιτ ιιιιετ επί Οτάιιιιιι8 ω
νοιι θΙιτιειιιε επι· ιιτερτΠιι€Ιιο!ιειι ΨΗτόε ετιιο!ιειιειι Με !ιιιιιιι ειε ιιιειιιιιιιι

ιιιιι'8εΙιειι. Ακρωϊιπ δωίεπίεΙ:,
Ποειιιιοι: ι!ετ Μάιο!. 'Ι'ΙιεοΙοειε,

θιιι·ειιιε ιιι θτειιιιιιΒιιτΒ (ΟΙιει·οοΙιΙειιιειι).

Βεο!ικηπεΙΙοτι πω! 18οεΙποετιιτεεΙιεΙάιιιιδοτι.

Α. ΡΜ· άἰε οε.<ιαιιιιιιι!ε |ιαΜο!ίουΙιε Κέι·οΙιε.

Ιιπιιι·;Ιοει. ΙΒΜΜΙοτι.

Νεα:: Παπ: αει· ω. 0οπρτεμιιιοπ αει· 1Μειι απ «Μι ΙΙ. Η 0αι·ιΙ. @πεσει πω!
ω εστω" Μπι' ΒΙ.ιιοΙιορ ω· Ιτ'έτσΙιεπρτοιιέππ οσο Βειιιι.ιι ει·Ιο.ι.<ιεπ.

Ψἰε οετ τω. ΒιιιιιΙ άετ Ιιεεοιιιιετιι οτι.Ιιο!ιειι νετιιιΠτιιιοοε επι _ιεάετ
Ζεἰι: Βεο!ιιιιιιιι; πιο ττιιΒειι υπο ριιτιιιιιιΙϋτε Ειιτεο!ιειοιιιη;ειι, είε ιιτερτΠιι€

Μ» πω· Πιτ ειιιιιεΙιιε οιΙετ «ω» :πιτ Πιτ κνειιἰΒε Βιοοεεειι ετΙοεεειι νοτιἱειι
. ειιιο, ιιιιο!ι πο! οιιι!ετε οτιοικιιάειιιιειι Ιιετειτ Μ, βετο!. Μ. ν. Β. 386,
ΔιιιιιετΙ:. 3.), Ιιενι·ειοει Με ιιειιε Πεοτει, τεερ. Με ιιωιιιιΒιε Αιιει!ειιιιιιιι€
Με ίτ1Πιετιι ΕτΙοεεεε ιιετ Β. Β. Ο., :Πε πω· Ιιἱετ ιιιΜΙιειΙειι επι ιιιιιεεειι

ΒΙιιιιΙιειι, ενειΙ, Με νιἰτ νετιιοιιιιιιιειι, οιιο!ι ιιι ιιιιιιιοΙιειι Βιοεεεειι Βειιι.εο!ι
ΙιιιιιΙε οετ ΨιιιιεεΙι €εϊιιιεεετι οιοτοειι Μ, εε ιιιοοιι€ειι ιιιιοετε Ιιἱιιἰτειιὰειι
Ρτἱεετετ νοιι Βοιιι Με ετιιιέειιιιετ ενετάειι, το ω· Βιιιιιτιοιι εἱο!ι οιι Με
!ιιετ ίοΙΒειιοε Ιιιιπτιιοιἱοιι ΙιιιΙτειι επ ιιι1τίο1ι.

Πιε ιΙειι £τοιιοϋειοειιειι Βιεο!ιοΕειι εειιιιιο!ιτε ΒεντἰΙΙἰΒιιιιΒ Ιιιιι€ει:

ΡΒ0 νιιν01.4ι5 ΒΠΕΜΕΝιδ'Ιδ.

Ειιιἱιιειιιἱοεἱιιιε ει Βενετειιᾶἱεοἱιιιε Ποιιιίιιε Βοιιιἰιιε θἱιεετνιιιιιἱειιἱιιιε.

Ωιιιιιιι πο ειιιιοειιιε !ιιιιο Βιιιιοιιιε 8ειὶἰ ΑροειοΙιοοε Μι Βιιιιιιειιιιιι νειπτιι,

ετ τενετειιιἱιιιεἱιιιἱο Βιιιιιοοριε ΒεΙΙονιιοειιεἰ, Βιιεεειοιιειιιιι, ΑιιιΜοιιειιιιιι,

Μειειιοι, (Μιιιοιιιιειιοι, ιιι ιιτονιιιοιο!ι εοιιοἱΙἱο οοιι8τε8ιιιιε οιΒιιοοοιιιιιι·, ἱιι

ρτονἱιιοἰε Με Βιιειιιειιεἱ, ειιοετιΙοτεε ιιιιἰ !ιιιιειιι ιιιἰεειιιιι ἱιι Εεετιε οεΙειιτοτε
οεΙιειιτ οιιοιιιΙ ιιιιιιιιι ιιιιιιιιι νεΙ οιιιιΙιοιε οιιΙιοιε οι ιιειάειιι ρι·οτειιο οἱτοιιιιι

ειοιιιἱἰε νετειιτι, εποε ιιιιιιο πιο:: εΙιιρεο 1857 ιΠε 12 εεριειιιιιτιο Ιοοιιιιι

άειϊετιιιιι ιΙεοτειο ιιι απο ΡΙιιι·ιιιιιι ὸιοεεεεἰιιιιι ιι Βιιοτε Βιιιιιιοι Οοιι€τεΒιι.
0ιοιιε Μο, Βειιειἰεειιιιιιε Ποιιιιιιιιε Νοειετ Ριιιε Ραμ ΙΧ, ειιἰ ειιιιοτἱριιιε
εεοτειο.ι·ιιιο τειιιΙἰι οτει:εε, οιιι!ιτιο Βιιιιιιιειιιιιι νειιτι·ιι, ετ Μειιι Αιιτιοϋιεει

ἱιιιιιΙοτοΒιιιιι με ειιιιιιοιιιιιε ειιοει·άοϋιιιιε άιερειιοιπιοιιειιι οι: ιιιΙΙιιΙιειι‹Ιο
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υπο ιιιπιππι οιιΙιοο, οι ίιιιιιιΙωτοω ιιΙιοι·πω ιιειιοιιιοιιιιι ἱι
ι

οοΙιιοι·ιιιιοπο,ειι

οιιιιιιιιιι Μιοεοο, ΙιοπἱΒιιο ιπιπιΜι, πι πω: πωπω ιιιιιιι·ιπππι οππι ι·οιοτινιι
ιιιετι·πιπιοπο ιιοιιιιροι· ιι εαυτο θοπει·εΕπιιοιιιι μ·ιιοει:ι·ιριιι εισι·νιιιιιι· οιιιιω

ιπ ιΙἰοοοοειοιιε ἱειἰιιο ρι·ονιποιιιο ΒΙιειποποιε.

θι·ιινο ιιιιιιτιο πο επ Εωἱποπϋιιο νιεειι·οιε ποπ ωοιΙο Ιιιιιιο !ιοπιππιιω
Βιιιιοτιι:οτιο Βιπιο οοπιιοεεἱοποπι οππποιοι;ιο Εριεοοριε ι:οωωπιιιοιιι·ο, νοι·πω

οποιο πο ιιιοοε Βοι:ι·ι:Η |ιἰει:ο ΙΜοι·ιει οιιιοοιἱ οιιοπιιιιοι· οπΠιιιιιΕἰοιιω ιιιιω

τιιηιοπιιοπιι ιιιετι·πι:Ηοπο πι! ιιοπιιιιω ιτιιιιεωἱιτοτο.

Ιιι£οτἰω Βωἰποπτἱιιο νιιειι·ιιο πιιιππε ΙιπωιΙΙΞωο ιιοοεοπΙοι·. - Βοπιειο,
Με 11 ωιιιιἰἱ 1858. -- Ο. Εριειιορπε ΑΠιιιποιιἱε οπο. Ριιίο·ίεέ Β. Β. Ο.
πω.
Ρίιπίπω ιΙε'οεσε.ιι'αιπ, - ΡΙπι·οο ιιπροι· ιιινοτειιι·ιιω Πιοοι:οειιιω :ονο

ι·οπιιιοοιωι Αππιπιτοε, πιπιιι·πω οοωποπτοΙΙιιιιπε οι Βιιιοωοπιιππο ἰπ Ηιερειπιο,

ΑΙοπιοιιειε ίπ ΑΠιοπιο οτ ΜοΙιιοποιε ἱπ θιιΠιιι, ιιΕτοπιιοπιοε ι·ι8οι·οεπιπ

ιικοιιππιιοποω πωπω πο πω: Βιιιιι·ιι Βιιιιπω 0οπΒι·οΒιιιιοπο Μι πι ΕΜ
οιιιιιπιι, πιο 16 περιιιωοι·ιε ιιππι 1815, οι: υπο οιι!ιοιι ιιιΠιιοοπτιο ιι ποσοι·

ιιοτἰοπο ιιΙπι·οε Μιοεπε πο ποι:οποπιιιιιω ρορπΙἱ ΜΜΜ ιιιι.ιιοπι πιο ιιοΙοοι·ιι

τπι·ιε, ει·ιινιοπο οιΙπιοιιππι ιιιίΠοπΠιιιιοπο επΒ]ἰι:ἱ, ιιππω ειιιιοι·ιιοε ιιΠοι·ιιω

Μἱεειιω ποπ ἱι
ι

ιρειι ιιοοΙοειιι, ιιΙ›ἱ ιιι·ιωιιω οοΙοοι·ιινιι, πω! ἰ
ιι πιω ΙοπΒο

ιΠεειιιι οοΒιιιιι·οπει·ι·ο; ιιιοπροι· πιο ιιιινοι·ιοιιτοε πιοι·ι:ω ι!ποε ἱιι πιπε
ωοιιι οιιοπ ιιιΙΙιι!ιοιιιΙι ι:ιιΙιιιοε ποπ ωοιιο ππινοι·επΙοπι οοεο ἱπ Ηιεριιιιιο,

οι θπΙΙιο, ποπ ιιιιιιω ιιιιιιο νοτιιι·ιιω, οι οωποω Ιιοωἰππω ιιιοωοι·ιιιω ΕοοἱΙο

οικοοιιιιτ: ω Επι: Βιιπιιιιιω ΔιιοειοΠιιοπι 8οιιιιπι πιο πιοιπποποιοπο ρι·ιιοίιιιι
πωωιι,

οιεττειιιπιι ιπιιιοιι·ιιιιιΙπ ι·ι:,ι;πιο, ιιιιιιω "πο ειιιιιιι ιιοοεοπτ, ιιοπιπΒιιι·ππο.
Π: ο!ιΙιιτιιι·ιιπι που πο το ιι ιιι·ιιοι!ιοιιο Απιιετιιιοπο ρι·ιιοπω ωιω κοπο

¦ιιιοοι·οιπι·, οπο οποσ οοπιιιπποιο ειιπτ οποιο, οοιΙιοοι:

ΠιιΒιιιω Ι. Απ ι·οτιποιιιιπο επ πωσ, ιιιιἰ πω" νιΒιετο π
ι

ιΠοοοοεϊ

Με θοωροετοΙιιπο, οι επιωιωιιω, πιιοποιι πι ὸἱοοοοεἰ ΜοΙᾶοπι-ιἱ, οι πι
ιιΠιε θοΙΙἰοιιι ιΠοοι:οειοπε, νο] πιτ ιιοι·ωΜοποπο πω, ιιιι!ιι!ιοιιιιι εοἱΙἱοοτ
σο ροιιιιΙίοι·οε ι·ιιτιοποπ ι!ποε οειΙἰοοε, ιμιππι ειιοοι·ιιοε Μ" οοΙοοι·ιιτ Μιοοιιο
οιιιΙοω πιο πι οοοΙοοιιο Ιοπειε ιιιεειιιε?

Πιιοἱιιω Π. Ετ ιιιιιιτοππο ο!ι ροι:πιιιιι·ιιιι οιι·οπωειιιιιιιιιε !ιπ]πεωοιιι
πεπο ι·οιιιιιειιιιπε Μ, νο! ροτωΜοιιιιπε, @Η ποτνιιιιιιπω οιι·οιι ρπι·ιποιιτιοποπι
@οι ι:ιι!ιιιιο, πι οι ι·ιονοι·οιιιιιιιι Βιιιιι·ιιπιιιπιο ιιο!ιιιιιιι οοιιοπιιιιιιι·, οι ειιοοι·ιΙοει

ιο3πππο πιιιπειιι πιο ιιοιιππιιιι Μιεειι, ΜΒΜ ι·ιιιιοπο ροοπΙἰιιιἱππι οιι·οπω
τοπιιοι·ιιπι, ιιιιιιο πιω π: ιιι·ιωο, ιιιιιιω ρι·οοοιρπο ιπ ποι:ππιιο ιιιιρρΙιιιι
|ΠιιιΙΙο οιηιοπππιιιι·.

Δ
,Μπι νοι·ο ιιπππι οποιο πωπω οωιιιοπιΕεειωπει οι ι·ονιιι·οπιιϊεοιπιπε

Ποπιιιιιιε θιιι·ι!ιπο.Ιιο (ΜΜΜ ΠοΠιι θιιιιΒιι Βιιι·ωιιιιοι οπιιοιιοπιΙο ρι·οροεπει·π

ἰπ οι·ιιιιιιιι·ιιο Βιιοι·ιιο πιιωιω θοιι€τοΒιιιιοπιο ιιοπιιιΠε ιιπιιο επριιι·ιοι·ι 1857,

πιο 12 ιιιορτοπιιιι·ιο πι! νιιτιιιιιιιπω ΙιιιοΜε, οωιποπτιοειωι οι ι·ονιιι·οπιιΙοειιιιι
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Ρεπι·πε πππτἰπ τπππιππ ΒΜΒιιπ πτππροεϊπ, οπππππε ιππωι·π ππηυπππἰε,

πειΒΜπι1π πανε οπιιΙίπ πω!! απ: Ιπποτἰοεπ πΙππππτπιἱοππ, πππω Π. Π. πωπω”
Ποι·πιππ πω:: π:: προετοΙΕπειτπω πππτπωοπἱπτπω ωπ8ἱε1τἰε, ω: παο τσιπ

πικαπ τπππἱεἱωπ, άπειιππι· ποπίπππτω, ι·πεπ:οπόππάπω πππεππτυπι:

Απ ΠπΜπω Ι. Πεπω άυοι·πω σπΠοπω ἱπ παπα ποεππ ρπι·ωΜΐ.

.ω ΒιιΙππω Π. Απ ωππτπω: Μππε πετ π ποπποΜπι· Ιπετι·πππο.

Β5πεωο‹Π πωπω ἱππᾶτππϋο, πππω επ ΜππΕπω πτ π:: ωππόπτο Επστππ

Οοπἔτπ8πτἱοπἰε Μπι:: πωἱπππιἰππἰωιιε πτ τπνπι·ππάίεείωπε θω·όΞωΜε Ι)πΙΙπ

θππεπ 8πτωπΕτπϊ, πππ πι1ω Β. Ρ. Π. Απάτππ πω πωιππ επππωπ ?ΗΜ
ρι·οωοτοτπ ἀἱπππεἰτ, πεπ μπω εππιιΗ.πι·:

Ωπππ‹Ιο επππτόοπ πωπω πω @πιο Μἱεππε ᾶἱεπἱιἱε ἱπ Ιοπἱε ππΙππι·πι·π

ΜΜΕ, ω πτἱωπ παω όΜππω Βππἔπἰππω πωπἰτ, ππω ᾶΕΙἰπππΗπεἰπιπ ιποι·ποπτ.

Β:πωΙπ ειιππι· ποτροι·πΠ ροππ$ πειΙἰππω, πτ μπω τπππ1, πι: .πωπω ωππὶππε
ω ωποπο πΙτεπἱ «Μππ @ποπ οι·π επωρεϊωπε, απ; οτ επΜπόπ πόωοτο

ππωιπ νεπππΙο πϊεποπ Ιπνπτ ἀἰπππε: Οοτριω πισω, πω., π2 ππετπι·ππτ.
Ηἱπππ ρπι·ππ1Επ, πο.Ποπω επππι· ποτροι·πΠ ωππππτπω Επι” άπκΙππω πιιΙΙπ,
ποοππι·Επτ, πππ ωοτἱπ πετ, επἰΠππτ πιπωιππ ρπτἰπππ£οτἱο Ιἱπ$πο, ππίπάπ

πιιτπππ πι: ππΙΙιι, ω: όπωιιω πω. ΡοπΙ: Μπα Μωεπω μ·οπππππωι·, πτ

ποιπρΙπτο πΙτἰωο Βνππππ]ἰο, ι·πι·επε πω: ὶπ ωπιπο πΙτπτἰ, Μ: πωπω ππΠοπ

ἰπερΙπἱπτ απ πΙἰππἱιἱ ᾶἱνἰπἰ Βππἔπὶπἰπ πποππ ω! ἱωιππ επ ι·ποπρπι·Ε8, πιιοπ

πΙπι·πωπιιπ ποπτϊπππτ. Ωαππινω ππἱω πεπτππ πρππίπε ρι·Μπιπ επάοΙο εοι·ρωπ
εἱπί:, τπωππ παω επωππΕι1η πππω πιπ·πππΙππ παω πὶτππω επω, ππάππιω

πω: ππι·επω άπίπι·ππΕπι·, ποππἰεἱ άπποεΠ0 ππΙἰππ πό ἱωιππ ι·πόπππτ. ΒΗτπ

ποπ ἀἱνἰπἱ Βπ.πΒιιϊπίπ @Με παππόπω επππι·επ πιὶΙπιπ, ππ ι·πι·επε ει:: όἰΙἰ8ππτπι·

εοι·πππωι·, π8 ππωπω π:: πωπω Ρωπ πιω Με Ιπ·ππωπ πετ επωρτιιπ.
ΩποκΙ ππΙΙο ωοπο οωΜππόπω πω, παπι 8ππτἱππΙπω ωοτπΙππι· «Ντιπ, πτ

επρπτππτππτἱπππ πτΠιππ νΕπἱ επππἰπϋπε, π:: «ΙΜπο πτπππππιο ποπιπΙπι·Ι όπππτ.

Ροείωοάπω εποπτόοε ίπ ἰρεπω ππΙἱππω $ππωω επΙτπω ππιωπ Γππάειτ

παππ2πω μπω νἱπἱ ροειιπτω, ππωπππ πΕι·ππω @παω π:: πειόπω πεπ·τπ πιω
εππι·πω Βπππιιἱππω Βἰϋπτπτ ἱπ πωπω Με ππωϊττπΙ:. ΟπΙἰππω ειιΜπάπ
πωπω ππι·Εποπ2οι·Ιο Ππ8πο ππετπι·ποτ, πι: πωπω ποπρπι·Ιοτ, υπ :Μπι Μ,

π.Ιπππ π) πΙΕπι·ἱ όππππιπ.

Βπροπἱτἰπ πωπω νπεπϋπει, πτ Βι·ιπππ·πω ππτἱοππ ποωρΙππι, ππωι π

ππΙἱππ ὸἱωἰεεπ ρω τπι·ιιω πὸ]πππτἰε, π! απ ιΉπω ππ·πειίππω επτνπιπι· (εἰ
ππωρπ πο ι·ιπ·ειιε εποππ·ποπ :τόπικ Μίπππω ΜΜπτπε) πτ ἱπ εππππόπ Ρεπά
Εππποππ ἰπ ππΙίππω ἰωωἰππιπη π! ἔοεεἱπἰο πω εωρπ ππποηππ οπω
ππι·επιπ·, π! ἰπ πω:ι·πι·ϊο, εἰ Μ, πΧεἰππππτΜ τπΙἰππππΕπι·, νπΙ όπωϊΜΜπι· ἱπ
πἱππἰππω.

@πιω πωπω ποπ:: πιω επππι·ποπ πτἰωιιω πετ πειιε ρπι·ΗΜππε 'παω
Μ, εἰ ἱΙΙο πωσ ρι·ο Μἱεεπ πΙππι·π ἱπἀἰΒππτ, παπι πωπω ιΜ'πι·πη παω
νπι·ο ἱπ πΙΩπτπ Μἰεππ ᾶὶνπτεο ππΙἰοπ τω Μπι.
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Πε εε:εεε ειειι:εεε ε:ε:ε εεε:ιεεεεε: Βεεε::εε:ιι:ε Ποει:εε Νεε:ι·ε
Πε ?εμε Π( μι· εεεεει·ε::ιιιιι εεει·ε:ει·:ειι: Με:: ι·εει::εεε, Βει:ε:::εε δε::
ι·εε:::εεειε Βεει·εε θεεει·εεε::εε:ε εεε: εεεε:ιε :ι:ε:ι·εε::εεε ερει·εεει·ε εε·
εε:ε εε: εε: 11 Μει·::: 1858. - Π. Ερ:εεεεεε ΑΙεεεεεε:ε, (Με. Ραί:·:”εί
δ. Β. Ο. Ρι·εε:'.

Βει:ε::εεεεε:: Βειιι:ει: Πεε:ι·: ΡΗ !Ην:ιι:ε με·εν:ιεεε:"α
Ραχπ::2 11,
Α Ι Ι ο ο ε: ε Η ο

εεε:: :ε θεεε:ε:ει·:ε 5εει·ε:ε ει:: ΧΙΙΙ. ει:: ΜΠΟΟΟΙ.Χ.

ΨΕΝΕΒΛΒΙΕΙίδ ΓΙΜΤΒΕδ !
Πιεε:εεε εε:ιιει :::εεεεεε ρει·εεεε:ειε εε:, νεεει·εε::εε Γι·ε:ι·εε, εεε:

ε:εε:ιεειε εεεειιι εεε:ι·ε εε:εεεεεε: Εεε:εε:ειε εεε:ι::::εε:ε ε:εεε :ειι:ρει·:
εεε ε τεεεει·ει·ειε εεε: εεε::ε:ειε. Β:εε:εειι: :με ε:εεεεεε μειεεε ειεΙ::ε:
ει::ιεε:: ,,ε:εεε:εε ιεεΙειε εεεειε, ε: εεεει:: ε:εειει, ει: εεεεε:εε :εεεετεε

:εεειι: ε: :εεειε :εεεει·εε" 1) ::ι·εν:ε εε:εεεεεε ε:ε::::ει::εεε εειεεεει

ΕεεΙεε:ειε, ε_:ιιεεεε εεει:ει·ειε εεε:ι·:εεε:, ε: εε:: εεεεειε ::εεεε:, :'εεε::εε

ενει·:ει·ε, ει::εεεεεε εει·:ε::εεεε εεε: ν:ι·::ι::εεεε, ε: :εεειε εε:ει·εεε Ιεεε:,

:εε::::εε, εοεεε:ε::ε. ::ι·οε::ε::εεεε εεεεεε ει:::εεεει·ε, ε: ι·εε:ε::εε ε:ι:ε·

ει:ι·ε εεεε:ι:ει·. Νοιεο εε:ειε ::;εει·ι:: εεειε :ε:ε::ιι ε: οιεε:εε Ιεε:εεεεε

εεεε ε:: :ε Ι:εΙε: εεεε::εε:ιεεε εεε:ιεε ι·εΙ:Β:εε:ε ε:ε:ιιε εεε:ι:ε εει·ειεεειε
εοιε:εειε εειιερ:ιε::εεε ε: ερει·ε, ει:: εε:ει::εε:εε εεεεεεεε: εεε:εει·:ε. εεε

:ε :ιερ:ε:ε::εεε ε: εΙ:εεε:: ε νε: Πε: ι·εΙ:ε:ει:ειε :ρεεε εεε:·εεεε εε:ε:ε

ει::ιεει:ει·ε εε ει·εε:ει·ι:ε:·ε εοε:εεεεε:. Παμε :εει·εε:ε:Ι: εε:ε:: Νοε:ι·: εεΙει·ε

εεεΙει·ει·ε εεε:ιειιι· εενε ε: εειει:ει· ει·εν:εε:ε:ε νε:εει·ε, εεε:: ε:: :εε:ε::ε

:εε:::ιεεε ρε:εε:ε::ε ε: Ι::::::: εεει·ρε:οι·:εεε Αεεε:οΙ:εεε Νεε:ιεε εεε:ει·:

:Με ει:ιεεΙ:εεε Εεε:εε:εε, ε:εεεεε εεει·:ε ι:::ε:ε:ι·:ε, ι·εεεε εε 3ει·:ει:ε εεε
:ἱε:ε :Παει εεε: ε: :είει·ιιι::ει·. ε: νει·::ε εεε:: Πε:ειε ι·εε·:οε:ειιε Βεεε:

ε:ιιεε ε:::ει:: ε::εε:ε εεε:εε::ε εεεΙ:εεε :εε:::ε::ιε εεε: εεεεε:ε, :ε εε:εεε
ειπε ιει::ι:ειε εε:ιιιει·ειε εε:ι·:ι::ει::ε ει·ι·εεεε ειιεεν:ε, Με:: εε εερι·ενε:ε.
εοε:ι·:ι:ε εε:εεΙ:εεε ΒεεΙεε:εε εε:ε:εε εενει·εε εεε:ιε ρεεΙ:εεεεε :ι·εε::ει·,

ε: :εεε εεεεεεε:ει· Βεε:εε:ε. Πε:ι:εε εε:ειε εει·εε: :εεεει·ε :εεε εεε::
εεει, εεεειιιει·:εεε ε: εει·:::::: :ει:: :ε Ι:ε::ε, :επι εεε: ει: εε:εεεε είεε:ι::ε

εε ε:::::ειι: ε: ::ει·εε::ειε εε::εεε, ε:: :ει·:::εε:ιεἱε, εεειε:εεεε:εεεε :ε:εε:ε:

εεε, εε::ε, εεἰει:ε :ε:ιεεεεε::εε ει:: ι·ε:::::οε:ε εεε:εε, ει: ρει·:::εε:ε:: εεε:ει·εε:

ε: :'ι·εεεεει ει·::εεεε εεει·εεεεε:ε :ρε:ιιε ι·εΙ::;:εε:ε ιενε:ει·:ε, ει·εεεε:::ε, ει:

νεεει·εεεε ΕεεΙεε:εε :εε:::ε:ε εεεεεεε :εμε ε:: εεεεει·εε εοε:ειεεει·ε, Με
εει·ε, ειεε:ειεεεε εε:ιεεε εει·ι·ει::ρει·ε, ε: ε: εε::ε εε:εοΙ:εε ενε:Ιει·ε, ει:

ε:εεεΙε:εε: ν:νεεε: Ι:εεε::ειε, ε: εεεει·ε:εει εεεεεεεεεεε :ε:ρ:ε:ε:εε: :”ενει·ε,

:εεεεει·ε, εε εεει·εε Μ:ε:ε:ι·εε, ε: εεε:: Με ἱε :ει·ι·:ε ν:εει·:ειε ειεε:εεε

η ε. ε, 2ο.
3 ε:
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ἰπῇπιἱἰο, οοΙπιππἰἰε, οοπνἱοἰἰοοπο ρτοεοἱπᾶοτο, οτ ΙοΒἱτἱπιπο οπ_ῇπεςπο ποτοετοπο

ἱιπροπἰπιπ Ιοποίοοιοι·ο, οι: τπιπ ΕοοΙοοΕο.ο, τσιπ οὶνἰΙἱο οοοἱοιοτὶο οποἱἀἰιιπι

Ρι·οοιιι·οτο οὰπἱωπτπτ.

Μοπο Η Ιποἱο οὐ νοτἱτοϋο οοοι·οο ιπἱπἰπαο άιιΒϋοπτ νἱοΙοπ£οε, ειιοι·Ι

ΙοΒοοοπο οοι·ιππ ιποππο εειοτἱο ΒοοΙοοἱοο Μἱπἱε!ι·ἰε οί: ροππποπἰο ἱπῇἱοοτο.

Ροεϊοποπ1 οπἱιπ ΒπΒοΙρἰπιιιπ (ἱιιΒοτπἱπιπ Ροτιποποἰε ο£ ΡΙποοπϋπἰ Πποοτιιε

ὰοιπἱπἱπιπ π.οπτρονΗ, άϊο ιἰοοἰιππποπο ρτοΧἰιπἱ ιποποίο ΑρτὶΙἱε ιποπποποε

θτἀἰπἱε δ. Βοποὸἱο2.ἰ ἰπ Ροτιποπεἰ Β. Ποοππἰο ΕνοποοΙίε2οο οοοποΝο οσω

ιποι·οπϋοε ἰπἰοπο οηοπΙἱΦ, οιππἰοοιιο ΗΙοι·πιπ Μπα ΜΗ νἱπἀἰοονὶΦ. Ποοι·ο2ο

οπτοιπ απο όοοίππο ρι·οοΕοι·Μ ιποπεἱο Μο·ῇἱ οτΠ$ο θΙοτϊοοι·πιπ ΡΙοοοπτἱο.ο

ΒοιπἱπιΜπιπ ο!οπόοπότιπι Ρτοοεοτἰρεἱὐ, π!! ΡΙοοοπϋπππι ιιΙοἱοοοτοωι· Πρίο

οορπιπ, οιιἰ πιοι·Πο οο οΒοτἰπιιἰτ ο "Με ροι·οΒοποίε οοοτοπιοπἰἱο, οποιο ο
οἰνΗἰ ρτοοοἱρἱοΒοπ£πι· ροτοοΕΜο. Λο ιΜπάο ἱᾶοιπ νἰ8ἱΙοπὶἱεεὶιππο ΒΡΗ

οορτιο ΜΗ οοιπρι·οποπεπο, οτιμιο ο οπο Βίοοοοεἱ οΒι·ορτιιο, απ: Αποπο2οιιι

Τοιιτἱποτοπι άοάπο!πο, ω: Μπι οοι·οοτο, τυπο ροοιιπἰπ οοπ1πΜπε; οιπο ροοποε
οτἱοιπ @Μοτο @εποε Βρἰεοορἰ νἱοοτἱπο θοποιοΠε, οὐ ποπππΙΠ ΡΙοοοπτἱπἰ

Οοποπἱοἰ. Ατοιιο οοποπ: ‹Ιο οοποπ πω; ἰπ πεπ:·ριιτίε Νοο£τἱο ΑοιπἰΙἰοο μο
νἰποἰἱε, “ιιπ ἱπ :ΗΜ Ιοοἰει ἱπἰιιούιιο δπποΙρίποο ᾶοιπἰποτἱοπἰ ροϋοοἱωυπι
οι1ΜΜο ρΙιιι·οο οἔτοΒἱΕ ΥοποτοΒἱΙοο ?καποιο Ερἱεοορἰ, ο8 οοοΙοεἰοοτἰοἱ Ήι·ϊ,

πο ΒοΙἱἔἱοεοτππι Γοπ1ἱΙὶοτππι ΑΙππιπἱ που εππιππωπ ἰπ]πι·ἰοιπ νοΙιοπιοιποι·

νοποτἱ, ω: ἀπι·ἰεοὶιποο ἰποπἰεἱτἱοπἱ οΒποκἰἰ, ςποι·πιπ ποπ μπώ οϋπιπ άο

ρτοποπεἰ, οτ νοΙ ἱπ οπἰΙἰπιπ οοπιοτἱ, νοΙ ἰπ νἱποπΙο οοπ5οοΕἱ. Ηἱπο Ρω
νἰοοι·ἱπε Βοποπἰοπεἱε οι: οπἱ ΟοτᾶἱποΙἰο Ατοπἱορἰοοοπἰ ου ἱρεο τοπιροι·ο.

οπο οπἱιποιπ οεοΒοτ, Ιο€οι·ο 0ἰνπΙοπο, οτ ίπ οοι·οοι·οιπ ιπὶεειιο, πο άοΞπαΙο

πιω ροοππἱο, Μπι οοι·οοι·ο πιπΙτιππο. ΠΜ νοι·ο ο!οι·ἰεοἱιππο ἰΠο ΑτοΜορἰε

οορπο οΧ Μο πιο ιπἱἔτονἱτ, ΑτοΙιἱορἱεοορπτπο ΒοποπἱοπεΞο Βοπο ο]πεάοπι
θπΒοτπἱἰ οἀιπἱπἰεττοτἱοπί ΜΜΜ ευΒάοοτο ΐποι·ππτ. Ηἱπο ιιπ ἰρεο θιιΒοι·πΐο
νοποτοΒὶΙἰε Ει·οτοι· [ρἱοποἱεεἰιππει Ι5'ονοποίοο Βρἱεοορπο ρτἱιπιππ τπἰΙἰιοι·ἱ

οπετοὰἰο ἰπ επἱε ιιοάΞΒιιο οορτπε, ρι·ορ©οι·οοπτιοό ετονἰ οοπ2Ποτοτι1ε ιποι·Βο

ἱπ οοι·οοι·οιπ οοιι€ι·ικΠ ιπἱπἱιπο Ρο2ποι·Η, οι: ροειτοο οοι·οοτο οτ ροοππἰο «Μπι

πΜπο. Πίπα εροοτοτἰοεἰιπί νοετι·ἱ 0οΙΙοΒοο ΠΠοοϋ ΓΕΝ Νοετι·ἱ 8. Β. Β.

θ'οι·κΗποΙοε Ατοπἱορἱεοορπο Ρἱοοππο ιπὶΙὶΙοι·ἱ ιποππ οοπιρι·οποπειιο, ο οπο

δι·οπο ενπΙοπο, ο8 Αποιιοτπιπ 'Ι'οπήποτιπιπ π·οοποτπε, οτ Γοι·οοοι·ποΙΙοπεύο

Απτἱετοε ειπε ἰπ ποαΜπο ιπἱΙἱτοι·ἱ οπετοαΜι τΙοτοπτπε, ω: ΡοττπτἰοποΙππι

Ατοπἰορἱοοορπο ΥΒΙ7ϋΒ πιοιΠε οΧοἔἱ£οτπο.

πω.. νοτο Μπιτ ἔτονἰοεἱιππ όοιππο, οιπο ἱπ ΒἰοἰΙἰο ροτάΚοτπιπ Μπή

πωπ οποτε, ΙοΒἱτἱιπἱ Ρτὶποἱρἰο το.<;πο ροττπι·ΒΜο, τοΙἰΒἱο, ο]πεοπο ιπἱπἱεττἰ

παρα ροτροοεἱ ειιπτ. Βιοπἱιπ ἰπτοι· Με (πιο ΒοΙἱ8ἱοεἰ Οτάίποο ιΙο το

οπτΕοτίοπο ορτἰιπο πιο.ι·Μ Μοτο επΒΙοτἱ, οοι·πιποπο ΑΙπιππἱ οπιιΙοι·ο οοοοπ.

Μ: νο! ιποχἱπιο άο!οπόπιπ, ΎοποτοΒἱΙοε Ε'ι·ο2ι·οο, ποσό ΠΠ ποπππΙΠ οΧ

ΟΙοτο τοροπἱ ίποτἱπΕ, οπἱ ποοοἱοπτοε Βοιπἱππιπ, ποοπο οΠὶοἰππι δεσει·

εΙο1:απι Μ ροριιΙιιιπ, ιπἱπἱιπο οι·ιιϋποι·ι1πτ οωπ ειιπ1πιο Βοποτιιιπ οπιπἱιππ
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ειιιιιιιοΙο οι ίι·οπιιιιι επιιπι οιιοι·πιπ ΒοοΙοειιιπ οι οιππιε ;ιπιιιιω ιιιιιπιοιπ

ρι·ποετιιιο, ιΠιηπο ΐπνοι·ο. Ιιι πεπιριιτιει ππωπι Νοετι·ιιι ρι·ονιιιιιιιε ιιΙπι·οιι
Βιοωπποπ ι:ππι ιππιιιιπο ιπιππω ιΠποι·Επιιπο πππτ επιπ οι·πιι€πο ιιπετοι·Πιππ,
ππιιι Η, επι πά1ποι:ιιε πι: ιΙΙοπιιιιιιπ ποιεπιπιπ οοιιιιΜοιιοπ, ιΠιιπ πΜπποι·π
ιπιπιπιο ιιοπεἱπΦ. Μιιππ Η πω» απο ιπππιίοεπεειπιπ οπωπιιι, ιιπο πεπιε
ιιἰπιπιπ Η Ιιοιπιποπ ερωιιιπ8, ιιπι πειιπἰεπιιπἱε οι ειιοι·ιΙοπιει ππιιἰΙιπιι οινιΙοπι

Ποιπππἰ ΡοιΜΠοἰιι, οι Επι” ΑΡοποιιω ΒειΠε ιιι·ιπι:ιριι€ππι πππι·ρειι·ο πο
πιι·ποι·ιι επομπιπτ, π: επι1ιωι οἰνιΠ οιπει!επι Ροπιἱιὶπἰε οι ποπ ποτοεπιπι
οι ιππ_ιω1πτε όοιιι·οπεπ πι "απο, οιιΠιοΙιοπιπ ΒοοΙοειιιπι ΓιιώΙιππ ορρπΒιιπι·ο
ππωιπτ. Οιππ.ϋπιπε νοι·ο ω: ιιΠπ Η Βοππε ιιππιι ι·πωπιιοι·ο, ππιππε ΒοοΙοπιππι,

εποιιοεππο Μιπιειι·οε επι Ιιοπιἰιιοε τππωμι·ο πίΒἰ8ππι, πΜπιιιπ8, Μπι πει
Με απο πσππιτιιι οιππιππι ΙΕπει·τιποιπ ιιοΙοειε ίι·ειπππΙοπ1ιεππο ιιιοπἱπ πιπ

ιιπο ρι·ιιοπιπιιι·ο οι επτοΠοι·ε ποπ πειιιιππτ.

@Με ιιπιποπι οιπιιιιι πιι·πνιιι ίποιποιιι οπιπ επιπιππ Βοποιππι οπιπιππι

ιπάιππιιτιοπο πι: Πισω ροι·ιιοπι ππιιππιπι ΒοοΙεπιπο, ππππιππι ΝοΒἱει, π: Απο
ετοΗοω Νοειι·πο πποιοι·ιΕπιι, ει Μια Βιιποπιπ Βοάι, Υπιπι·οςπο πισω, οι
ΕΡιει:ορπΙι ιἰιἔπἱτιιτἱ, πιιινειεοππο @πιο ιπιπι·ιπιπ, νιοΙεπϋπιπ, οι οοπ€π
πιοΠιιπι ιιιΤοι·ιιπτ, ορτἱιπο ιπιοΙΙιΒΜε, νεπει·πιιιΙοει Γιατι".
Πι Μπα πιο πωιπιωω ποπ Μινι ιιΠὶοἰιππι· ι;ππι!ιο, οπιιι νἱᾶοπιιιπε,

«με ἱιιπἰἔπι παπα Με, ριι€ιοπϋπ οι ι:οπεπιιιτιπ οοιιιιιιειιιοι·πτι τππι ΜΜΜ
ΠΜ Νοετιι δ. Β. Π. 0ιιιάιππΙοε, Μπι νοιιοιιιΒιιοε ΜΜΜ: Βιιοι·οι·πιπ
Δπιἱειἱτεε επιιιιιιιι ι:ππι ποιπιπ ποπιιιιιει Ιππάε οιπποε ποιπιπππε, οπιπιπιτιιτοπ

πω: ειπε πΠιι @επι οιιππιι ει!ιι ιΠιιπιπ ιοΙοι·ιιι·ο, οι ΕποΙοειιιο ]πετιτιιιοππο
οππειιιιι ειι·οππο ιΜ'επάοι·ο πιοιιοπιπι·, ει ιιππι ειιππΙ ποεοππιππ ππιι Ιἰιπιἰ

πω, ιπιποἰε εποεμιιι, Ι£πΙἰπο ιθΙοι·πει οιπιιι οοιιιπιεπόπιιοπο ιΠΒπιιε, επιιο
νοοπτιοιιιε οι Μπι πιππιοι· ιΙΙπειτι·ιππει πποι·πιιι Αιιτἱετἰτπιπ νωιιι€ιιι ιππιππιτ,
πιπιιι:εππο ροι·ίοι·πτ ιποΙοιπιππ, νεπιιιιοποπ, εποππο πιπποιε εΒι·οΒιο Ι'πιιέπτιιι·.

Βπιπ πιιτοιπ ιιιτιπιο πιοει·οι·π οοπποιιππι·, ΑιιπετοΙἱπἱ Νοειι·ι ιππποι·ιει ρι·οΙιε

πιειποιεε ππιπιππιπ πεπιετοιππε όΜπο ππιιΠιο επιι”ιιΙιι ΒοοΙοειιιο οιιπππιπ

ΝοΒἱε π) ιρεο οιιππι Βοπιιπο πινιπι€πε ποιππιιπιπιπι οιππἰ πτπάιο, ιππ

ιιππ νιι·Ηιπε ιπιππνιιΙο ιιι·ορππππιο. ΩππιποΙιι·οιπ ίπ που πιπιιΙἰειιἱπιο νοετι·ο

ποπεεεεπ, οι οοι·πιπ ππινει·πο οπΗιοΙἰπο οι!ιο Νοειι·ιιιιι πττοιοπωπ ιιοπειιι

Μπι $ι·Ξεκιπ, οτ ππιπιππιπ επΠει πεπΙοι·ιιπόπ Ποιο οιιιιιἰπο ι·οριο!ιπιιιπε, «Ιππι

πιιπιπε, πι: πιιιιοι·ε, ηπα ιιπιιεππιπε, ππἰιπἰ Μπιτ! ποπτειιιιοπο εοοΙοπιππιιοππι

ιιπιιιππιπιτοπι νιοΙπωιπ, θπι·ιΠπιιΙΜπιπ ετ οριεοορπΙοπι πι€πωωπ πεπρω
1ιιιπ, εοπΙοεἰπειἱοπιιι οιόιιιπιπ ιιΠΙΙιππιπ, οι: οιιιιιιιι Ει:οΙεπιπο, ιιπιππ Επι”
ΑροετοΙιοπο Βεπιπ .ιπι·ιι ρι·οππΙοπτιι επιιπι παμπ οτιππι ι·οοΙππιιιιππε, οι τω·
πω: ππιιιιπππι ποειποιππε.
νοι·πιπ ιπ Επι: Μπα Φεπιροι·ππι ι·ει·πιπππο εοπνειπιοπε, πι Μ:: τοπια

ΒοοΙοειιιο ορρπππο.ιιοπο, οπιιιιπιπππο πΜποι·πιιι, !ιππιπποιππιππο 'ῇπιἱππι

ποποιήοπιιοπο, οι επωσιιι οοπτοπιιππ ποπ οοποιόπιππε ιιπἱιιιο, νεπει·π
ΜΙοε Γιατι·οε. ΟποΙιιπι οιιἱιπ ετ “πιο ιι·ππει!ιπιιι, πιω ιιπιπιιι πιοπιιεείοποιηπο
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Βοιιι!ιιτ ποπ ρι·ιιοτοι·ι!ιππτ, πο, νοΙιιτι ιιιηιι·ϊπιο ιιοετιε !!οι·οπτιεπιιιιιι ιιιιιιοι·Ξο,

ι·οΒιιιι, πιιττοιιοει, ιιι·Ιιοει οτ ι·οι;ιοιιιιιι ι!!εειιιιιι·Ε, ι!ο!οι·ἰ ει: ι:οι·ι·ιιιιι·ιι ιιοεειιιιτ,

πι! Ει:ι:!ειιιιι ε θΙιι·ιετο Ποιιιιιιο ίιιπι!ιιιιι, οι; οιιιιιιιιοτοπτι Ειπε ντι·τιιτο ποπ»
τἰποπτοι· ειιιετοιιτιιτιι οτ !!Ιιιειτι·ιιτιι ιιιι!!ο ιιιιιιιιιιπι πιοι!ο ι:οιινο!!ι οτ !ιι!ιοτ'ιιοτιιι·ἱ

ροτιιετ, οτ ποιποοιιτιοιι!!ιπο ποπ ντιιιι!τιιι·, ποπ ἱιιιιιι!πιι!τιιι·, πιει! πιι€ιετιιι·,

πον!ειιιιο ειιιιιιιιιι· οι: ειι!ιιιιι!!ι!!οι·ι!ιιιε οιιοι·πιιτπι· τιιιιιιιιι!ι!ει. =,!·Ιοιι ιιπ!πι

Εοο!ιιε!ιιο ρι·οιιι·ιιιιπ ω, ιιτ τυπο ν!ποιιτ ),οιιιιι !ιιοι!!τιιι·, τυπο ιπτιιΠ!Βιιτιιι·
οιιπι ιιι·Βιιιτιιι·, τιιιιιι ο!ιτίιιιιιιτ οιιιιι ι!ιεεω·ιτιιι·α Ο.

Δ Νο !πτοι·ιιι!ττπιιιιιε ιιιιτιιπι πι οιιιιιι Με, εμε, ει: !ιιιιιι!!!τιιτο ι:οι·ι!ίε

ι!!ιιε ποοτι:ειιιιο ιιτι!οιιτιοι·Ι ιιειιιιιι ετιιι!ιο ιιι!ειιτ!οοιι!ιιιιιιιιι !)ιιιιιπ οποιο οτ

ο!ιειιοι·ιιι·ο, ιιτ πω· πιιιι·ττιι Ππι€οπιτι Η!!! Βιιἰ !)οιιι!ιι! Νοετι·ἱ δι:ειι θΙιι·ιετι

νο!ἱτ οπιιι!ιιιιι ιιι·ιιικει·ίοιιπτίιιιπ ρι·ορ!τιιιε ιιιιεει·ιττ!, ι·ιιιιμιο οιιο!ιιετι ειιιι

ιιι·ιιτ!ιι πιπτ'ιιιιι!οι·ο, ιΠιιετι·ιιι·ιι, ιιιιιιιιι οι! επ οοπνοι·τιιι·ο, ι·ιιι!ιιοιιι·ιο, ιιτιιιιο,

οπιιι!!ιιιπ ρι·οΠιΒιιτιει ειι·οιΙΙιιιε, οιιιιι!τιιιειιιιο πιιιοτιιι ιιιιιιιιιτιιττΒιιε, ι!Μπιι

οπο το!ἰἔἱο, ι>5ιιειιιιο ειι!ιιτιιι·ιε ι!οετι·ιιιιι, ιιιιιιο ει! τοιπροι·ιι!ιιιιι ιιιιοιιιιιι ι·ιι€

ποιππι ποριι!οι·ιιπιοπο Μἰοἱτιιτοιπ οτ τιιιπιιπι!Ιιτιιτοπι τπιιτοροι·ιι οοιιι!ιιιιιτ,

ιιιιοτιι!!ο ιιιπΒἰε πΒιιιιιο τοι·ι·ιιτιιιιι νιιιοιιτ, Ποι·ιιιιτ πο ι!οιπἱιιι:τιιι·.

Ατιιιιιι πιο εει·ιιιοπιιιιι Νοετι·πιπ πι! οπιπιιε ΨιιπιπιιτιιΙοι-ι Γτιιτι·ιιε τοτιιιιι

οιιτ!ιο!ιο! οι·Με Βιιιιτοι·πιπ Απττετττοε !πτιιιιο ιιοι·ι!!ε ιιΠει:τιι οοπνοι·τοιιτοιι,

ιρει!ε ετ !!ι!ο!ιτιιιε ιιοι·ιιιιι οιιι·ιιο τι·ιιι!ιτἱιι ἱτοιιιιιι νο! πιιιιιιιπο 8ι°ιιτιι!8Π1Πι° ι!ο

οιιιιιι!ιι ιιοιιιπι απο Νοε, οι Μπι: Ροτι·ι οιιτ!ιιιι!ι·ιιιιι Με, ιιιιιοι·ιι οτ ο!ιιιιιι·
νιιιιτἰιι, πο ε!ιιιιι! ει·ιιτ!πε!ιιιι ιιιι!ιιιι Νοετι·ἱ ειιπειιει !!ειΙοιιι νοπιιι·ιιΙιιΙιτιιιιι

Ρι·ιιτι!Ιιιιε οτ !!ι!0!!!ιι18 ιιιι!πιιι πιι!ι!!ι:οιιιιιι ιιτοπτειιιιιι· οτι Μπι ειιιιο ετιιι!!ιι,

ιιπ!!ιιιει Νοετι·ιιε ιιπἔιιετἰιιε ιιιοι!!ιι οιπιι!!ιιιε ειι!ι!ονιι.ι·ιι ποπ ι!οεἱιιιιιιτ. Μπι!
πιο ι!ιιΒιτιιπιιιιι, ιιιιἰιι ιιι!επι νοιιοι·ιιΙι!Ιοε !ϊ'τιιτι·ιιε πιο ιι€ι·ιι€τιι, ιιιιιι πιοιι!ιιιο
Ιιι·ιιοετιιπτ, ι·ο!!Β!οπο, πἰοτιιτο πο ειιιοοι·ι!οτιι!! ιιιι!ο ρεη;πιιτ πιο-βιο πειιιιιι
ιι!ιιοι!τιιτο οι οποια ιιπιι οιιπι Ει!ο!!!ιιιε εΠιι ι:οπιπι!εε!ε Ει:ι:!οειιιο οτ !ιιι!ιιε

Αποετο!ιοπο Βιιι!!ε οιιιιειιπι ι:οπετιιιιτοι· ι!ετ'οπι!ιιι·ο, πι: τοι·νοπτιεε!ιιιιε Με,

ειιιοι·ιιπιιμιο !!ι!ιι!!ιιιιιι Ιιτει:!!ιι18 ιιι!ιτιι ιιιιιιι !!ι!ιιι:!ιι ιιιιιι Νοτιιει:ιιιιι οι! 'Πιτσ

πιιιιι ;ιι·ιιτ!πο, πι: ποτοπτ!εε!πιιιιιι !ιιιιιιιιοπ!ιιτιιο Βιιιιιιτ!εειιιιιιοιιιιιι Πο! θειιιιι·ιοιε

νιιι;!πιει Μιιι·ιιιο ιιιι.τι·οοιιι!ιιιιι ιιιιρ!οι·ιιι·ε, ιιτ, τιιιιι ιιιιιι;πιι τιιιιιιιιιιι τιιι!ιιι!ιιπτιι

τιιιιιροετιιτιι ι!οριι!ειι, ετ (”ιιτ!ιοΙ!ι:ιι Εοο!ιιε!ιι ορτιιτ!εε!ιιιιιιιι ιιεεειιιιιιτιιι· ριιι:ιιιιι,

οι: επι! ιι!ι!ιιιιιι !!!ιοιτσιτο τ”ι·ιιπτιιι·, οτ οπιιιιιε ιι νοτἰτιιτἱιι πι: !ιιετττιιιο ντο

ιι!ιει·ι·ιιπτιιε ι·ιιι!ιιιιπτ οι! σοι, οτ οοπνοι·τιιπτιιι· ει! ΤΙΜΜ, πι: ι!οι:ΙΞποιιτοε

ιι πιιι!ο, οτ ίεο!οιιτοιι !ιοπιιιιι !πιτει!ιιιιτ πω· ειιιιι!τιιε Ποπιιιιι.“

η ε. πω". ι!ε Μπιτ. πι; τ. ο. 4.
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8κιιω|επιιιΙ ΒοπιιΕπι1 πωπω-ι ΡΗ ΒΙνΙππι Ρι·ονωση"π
Ραμαιε Ι.Κ
Λ Ι Ι ο ο πι Φ Ι ο

πωιπ πι Ποπε1ετοι·Ιο $εοι·ετο Με ΧΧΧΙΙΙΙ. 8ορτοιππι·Ξε ΜΠΟΠΟΙ.Χ.

Ι/ΒΠΈΒΑΒΙΕΕδ' ΓΒΑΤΒΕδ!

Νονοε, ω ππω Μπα πϊεπι ἱπππᾶΕτοε ππεπε ο Επππϊρϊπο θπποτπἱο

οοπ2ι·π Νπε, Μπα Αποε€οΙἱοππι Βεπειπ, οτ 0πτ!ιοΠοπιπ ΕοοΙοεπππ πάιπίεεοπ

πωπω πω: ἱποτοἀἱΜΠ ππἱππ ΝοεΕι·ἱ άοΙοτο πο! πιοει·οτο ροϋπε όερΙοτπτο
πο ἀετεεΕπι·ἰ οο8ἱπιπι·, νεπετπΒΠεει Ε”ι·πΕι·οπ. Ιρεπιπ, Μή ποετἰε, θππετπἰππι

κ·ἰοΕοι·ἱπ πππτεπε, πππιπ πεΙΙἱοοεπε π1εππποπιιο ππτἰοπἱει οπ1Βππ ππἱπτππι

οι: ίππεεΦἱεεἱπιο ΙΜΙο ι·οροι·τπνίτ, εππιπ μι· ΙπιΠπιπ τη;πππι οοπ8ι·π οπιππι
ΜΜΜ οι Μιππππ ἱπι·π ωαεπποπε, ρορπΠε απ! τοΒεΙΙἰοπεπι ωεπίτπΠε,

ΙεΒΜπιἰεππο Ρτἱποἱρἰππε επ ρι·ορτπι Ποιπἱππιἱοπο μι· εππιππππ ἱπἰιιεΗΗπιπ
ο1ρπΙεἰπ, πΙἱππο$ ΡοπϋΙὶοἱπο Νοετι·πε ὶπ ΑοπιὶΙἱπ ὰΗἱοπἱε ρτονἰποἰπε ἱπἰπ

επεεπιπο πι: ρι·οι·επε εποτἱΙοΒο ππεπ ἰπνπεἱτ ετ πεπτρπνΙτ. [Μπι ππτειπ

ιιπίνωεπε (ΜΙιο!Επιιπ (ΗΒΗ ἰπἱπετἱεεἰππἰε πτπνἰεεἱιπἰεππο Νοε8ι·Εε :αεροπ
πεπε ππετεΙἱε πωπω Μπι: ἱππρἱπιπ πεπτρπποποιπ νοΙιπιποπΦει· ο!πιππω ποπ

ιΜεἰπἰτ, ἰὰεπι Ππϋει·πΞπιπ πΠπε Ιιπἰππ Ξππστπο 8·ειΙΞε πτονἱποἰπε ἱπ ΡΙοππο,

Ππιπι·Ξπ, ω: Ριπτἱιποπἱο εἱ€πε πἰΜ νϊπτΗεπτο οοπειἰ1πἱτ. Μ οιππ νἱἀοτοτ,
επτιιπι πτονἱιιοΞπτιιτπ ροππΙοε οπιπἱ ρπτίι·πϊ υ·ππππΞΙΞππω, οοεπππ Νοπἱει

ΕτΜΜι· π‹ὶἰιποτοτο, που ροεπο ρεοππἰἰε ]ππ·ἔἱτοὶ· Ρτοΐπεἱε, πΙἱἱεππο ἱπιρτοΒἱ8
πτΙΜΜπε ποΙίει ο. Ιυἔἱτἰπιο Νοε8ι·οπ Μ: Ιπιἱπε δππιππε ΒειΠε οΙνὶΙἱ ἰπτπετἱο
πΙΙοπιπ·Ξ πο ὸἰνεἱΙΞ, π:οΕι·πο ἰπ ἱρεπε ρτπνἰποἱπε πππππἱτ Ιππι ποτάΙτοι·ππι
ποιπἱπιππ π›ππιππ, πώ τπι·Ιπω εοόΜοποπιπιιπ Μ οποί!πτοπ2, τσιπ ἰπ8επ£ειπ
εππιπ οποτοϋππ1, εμπ οπεποπι ρτονἱππἰπε ποπτἰΙἱ ὶιπρετπ, πτιποι·πιπππο νἰ

ππΜΙοει·ετ.

θρΠιπο ππετἰε, νεποτπὺἰΙοπ Ε”ι·πΕτεε, ὶπιρππεπάεπ ΜΜΜ π ΒπΒειΙΡἱπο
θιιΒοι·πίο ω! πωπω τποπόππι Ιπττοοἱπἱπιπ Νοεπτο Οπι·άΞππΙΞ π ρπΒΙΜε

ποἔοτἱἰε εοτὶμπε, πιιἰππε παπά οι·πϋπίτ πππτίπι·ε, επ ππἰπ οορΠε ἰπ πωπ

όπϋε πωπω, πτ ποιπππππ1οι·Μπε Νοει€ι·πε ρι·ονἱποἰπε οσοπρπι·οπ8, πἱεπ «Π
ιπΜοι·επτπι· επωι·Ι ποπιἰπεε πάεοι·Ιππ ρπι·νο Νοε2ι·ο οποτοῖτπἰ, πώ παππο

φππ ω! Ροπ;ἱποἰπο ιἰϋἱοπἰε, εἰπεππο ροππΙοτιιππ £τππππἱΙΙἱ£π€οιπ εει·νππόπιπ

ίιιοι·πτ ἱπεττπαππ. Νεο ἱἔποτπτἱε, π ΒπϋπΙρἱπἰε οορΗει οπεάοιπ ρτονἱππἰπε

πιω ίοι·ο €επη›οι·π ἰπἱεπο οοσπρπΕπε. «πιο ἰΠπο ΙΜει·πε ποοἰρἱεπππ€πι·.

ΕππΜοιπ πωπο ποπ ροτπετ ποπ ιππἔποποι·ο οοπιπιονετὶ, επ επιπιππ πω
ἰιιιΙἱἔπετἱοπο ι·ε·ρπ€ππε πιεπόπωε οπἰππὶππιἱοπππ, νπτΕπεπιιο οπΙππππἱππ ω:

οοπ€ππιεΙἰπε, ππἰππει Μαι: θπΒετπἰππ1 Μπι! ρπ‹Μ !ιπἰπειπο‹Η επιππ ποεϋΙειπ

ἱπιρἰεπιππο οοπτι·π πἰνὶ!ειπ Βοιππππο ΒοοΙεεἱπο μ·Εποπιπιπιπ επει·εεεϊοποπι

πεπει·ο. Νοεττιιιπππο θυΒετιιἱπιπ ίπηπποτε. Βοι;πίπ επἱιπ ποπ εππππομι·ο
ιπϊκοιιιι· ππὸἱοπε, Νοετι·ππι τορτοππππἰ θππενπἱιικπ, ρτορωτοπ πποά Νοειι·ο

επει·οπιπ οπτοι·ιιϊ Βοππποε ΜΜΜ πάεπι·ϊρτϊ, οπιπ πωπω ποεοππτ ππΙΗ

Ιεἔἰϋιπο θπποτπἰο ὁοπο8πι·ἰ ππππιππ μπε Με σοορτπππἱ ἱπ ειπεν: οορῖπε
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πω” Ιιοιιιἱιιπε? @ποπ ιιπιπππι Με ροιἱοι·ἱ ππιιπππι :πισω πι! Νοειι·ππι
οι !ιπιππ Βπιιπιππ δικΠε θπϋπι·πϊππι ρπι·Πιιπι, πππι Βοπιππππ ΡοιιιΠωπ
"Με ποιιιιιιππἱπ οπιπἰππι ππΗιοΙἱποτπιπ ριιιπι·, ποπ ροεπιτ ποπ ΙΕΙιπιιτιεπιπιπ
ποπ οπιιιοπ αιι!ιοΙιωπ οππἰρει·‹ι, ππἰ ι·πΙιΒιοπϊπ :Μάιο ιιιιρπιπι νοΙιιιτ πι

Ροιιϋποἱἱε οορἰἱπ ιιιιΙππι·π, οι πό ΕππΙοπιιιπ ππίπππιπιιπιπ ι:οιιππι·ι·πι·π. Αιπππ
πιο πιιιπιππνοι·ιοιιπππι πιιἱειἱπιππιπε, Ιιπἰπειιιοπι ππΗιοΠποι·πιιι επιπτοι·πιιι

ι:οποπτιιπιιι Με" ρι·ππεπτιίπι οικοϋπιπιπ ΠΙοι·ππι ιιιιρι·οΜΜε, ςιπι πωπω
Ιιπιπε 8πιιοιπο Μάικ ρι·ιιιοιρπιπιιι πΒτπππἱ Μπιτ. Νπιιιο ππἱπι ιπιιοι·πι ειπα
ἱππἰ8ππτἰοιιπ, πι πω» Ντιπ ππἰνπτεπε ππι!ιοΙίοπε οι·Ιππ :πω οοπιτποιππ
πρι ιιονἱτ Μπι ἱιιιρἰππι, ιπιιιιιιιπ ἱιιἱπιπππι πἱνἱΙΞ Ιιπ5πει ΑροεΕοΙἰοππ δικΠε

ὰοιιιἱιιἱο πἔειιπεπἰοπεπι ἰπἰπεπ ιΠπι:ππι. Επι πιω ροι·ι·ο Ι'ππιπιπ πετ, πι πππιιι

ρΙπτἱιιιἱ πιτ νπι·ϋπ πιιτἱειἱπιιι οι·ιιιιι τπΒἰοπἱΒπε ΕτΜπε ποπ εροιιιο οι επιππιπ

πΙππι·ιιπ8π πει ΡοπΗΕπιππι Νοετι·ιιπι ιΙΜοιιπιιι ποιινοΙπνπτἰπι, ειιππιπππ ποπιπιι

Νοειτππ πιιΙΜππ ποάπτιπι:, πιω ΝοεΕι·π, !ιπιππ Βιιππιππ 8πάιπ, οι ΕποΙεπιππ

ιπι·π ιπι·πιιππ ππΐπιιππι·οπι:. ΒἰπεπΙπι·ἱ ππιππι ιιιπΙιππιτπω ΒπιιπΙριιιππι (Μποτ

πἰππι Νοειι·ιπ πιἱΙἱιἰΒιιε ιιιπτππιιπτἰἰ πωπω μι· πιιιιιιιιπιπ οπΙππιιιἱιιιπ ἰιιπτει·π
πιἱιιἱπιπ νπι·πιπι·, πππι ποπ ρπποἱ πΧ ἱππἰἔεπἱει ππιπι·ιεπππ Νοειτἰπ πιιΙΜ!ιππ

ποΙπΙἱ έμπιστο πεπ, οι ΠΙππιι·ιπιιι ἰππιἰΠπτππι ποπιἱιιπ ποιιπρἱοπἱ, πο τπΙἱἔἰοιιἰε
πιιιοι·π ππἱοπ πιιπἰ€πιἰ, πἱιιπ πΠο επιοΙππιπιιτο πι Νοειι·ιπ ποριιε πιΠιιιιι·π
νοΙππι·ιπτ. Νεπιιπ πω: 8πιιπΙριπππι θπΒπτπἱππι, πππ Με οι ἱπιοἔτἱιπτπ
Μπάρι· πιτπι·οϋπε ρι·ππειιιι, οπιιι πἱὰππι θπΙιπι·πιο ροι·πρππιππι πι, ιτι·ϋπε
ίπἱπεπ πωπω-ι ποιοεπε ειπε πιΠιἱΒἱιππ πι: Νοετι·ἱ πιἱΙἰωπ ι:οι·ι·πιπροτοπιιιι·.
ΜΗ! "το πετ απ· ιιπιποι·επιπι· ἱπ ι·πίεΙΙππόπ Έπτἰιπιἱε πποπεπιιοππ Νοπιι·Ιε

ποριιπ ἱιιιρτοΙιπ ἱΙΙπιπ, ππιιι ππΙΙππι @πιο πη;ππιππιππι οΜι·επιπιοι·πε νπιππιιι:

πππποετο, ππιιι ροϋπε Ιιπἰπεπιοιὶι οι·ιιιιιππιιο ἱι
ι

ἰρποε Μπι ποιινπι·Π ροεεἰτ,

πποιιιππιιιοπππι νπΙππιππ ΒιιΙιπΙρἰιιἱ εππι·πϋπε Πποππι ιιππιιΙππιππ ρι·οο!π
πιιιιιοιιοπ ιπππΠοετιππιπιπ οετοιιόπιιτ.

ΗΜ ππιππι ππιπιπάνει·ωτπ ρτποπιπι, ΝοεΕτο θπΙιπτιιἰο πιἱιιἱιιιπ υπερπ
οπιιπππι ίπιεεπ πιο Ιιπἱππιιιοπι !ιοειΠΞ ἰπνπεἱοππι οπιιι ιρεἱ πεεενπι·πιπιιι

πεπει, ΒπΙιπΪρἰππε οορἰπε ρι·ορπ £οι·ι·ιτοι·ιππι Νοειι·πιιι πποπεπιεεπ ποπ πώ
πεπι ιιινπππτιπι ππἱπιπ, ἰπιπιο και πι Μάο ρπι·ιπι·πειτοτππι τπι·ιιιππ ιιι·ππι·πιιτ.
Πίπα ειιιιιιιιππ Νοειι·πι·ππι πορἰπτπιιπ Βια πι: ποΒἱτπι·π ππΜπιιι ροτει·πι, εΠιι
οπιπ ΒιιΙιπΙριπο ωιπι·πΝπ πινω ρπρςιιπιιπππι. νει·ιιιιι πΙιἱ, ταρω ρι·ποιει·
οπιιιοπι οπρεπιπτιοπειπ ρει·ροι·πιιι ίιππιπιπιιπ, π8ιιονιι: ΙιοειΠπιπ ίι·ι·ιιριιοπεπι
πρ ἱΠο οΧει·πίτπ ίππιπιπ, ππἰ επιιπ ρπ8πππιἱππι πππιπτο πτπιοι·πιππππ ή
ιππΧἱπιο ρι·ππνπιπϋπι, ρι·ονιπππι επεποριτ οοιιπΙΙιπιιι επ Απποιιππι πιροιο
πτοπ ιιππιιϋπιιι ι·ποιριπιιιΗ, πο Νπειι·ἰ πιίΠτεπ Μπι ῖππἰΙἱ πιοι·τίπ ρειι·ιοπΙο

ππροπει·πιιιπτ. (Μπι ππιπιπ ιιιΒι·πειιιιΒπε ¦ιοπϋπιιι οοριιπ ἱπ ἱιῖπει·π ιππικ

οιρπι·πιπι·, πιπιιπε ποπεοι·πι·π οοποιππ ω” πι εΠιι ιιιΠιιιΙιπεπππ ειπε νΕππι
προι·ιι·πι.

θετοι·ππι Μπι πιοι·ι€πε ιΜιιιπεππο Ιππποε ιι·ΙΙιπιπιππ οοιιιπιππιοι·πιο

Νοειι·πτπιιι ι:ορϊπι·ππι Πππἰ, πο ΙΙΙπι·πιιι άποιοι·ιΒπε οι πιιΙΜΣιπε, πιιἱ ιππικ
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ρωταω τιοετἱΙἱ ἱττορτἰοοο Ιοοοεετττ ρτο Βοἰ, ΒοοΙοετοο, Μοτο ΑροετοΙτοοο
8ο«Πει, «το ἱοετἰτἱοο οιιοετ« Γοττἰτοτ, νἱτἱοοε Ποοτ ΙοοΒο ἱιοροτἰοοο, τΠτοτοετοοτ;

νἱΧ 1ε«οτττοοο οοοτἰοοτο ροεεοτοοε οοοοοτοε «τοστ εττοττοτ τιοττττοε, «ιο Ιω
τΕεεϊττττ ρτοοοεττττο τονοοοε το Μο ἱοἰοοτο «ετ οτο«Μτ ἱονοοἰοοο οοοοοοοτἱιιτ,

«τοτ τοΙἰΒἱοεο "πιο οοΝττ«τοο οοττοο το οἰνἱΙοοι Βοιοοοοο ΒοοΙοετοο ρττο
οἱροτοτο τοοο«τοτττ κονο|οτοοτ. Νοε τοεορετ εοιτττοοροτο οοττιτττονοτ Ιοοτοε,

«μή το ἱΠοτοτο ίοτοΠτοο το«τοοοοτ. Πτἱοοιτι «οε«τοτο ΐοιοὶΙἱἰε τ!οτοπι Νοεττἱο

τετοτε οοετοτ8·οτο οοεοοοιοο! θοοτὶιτἱτττοε νοτο οσο τοϋ τρεοε εοΙοτἰο «ετ

οοοεοΙοτἱοοἱ ΐοτοτοτο ΙιοοοτἰΒοοοτἱεεἱιοοω οιοοτἱοοοτο, οποιο «το οιτττοοττο

εοίο Ιἰοοτἰει οτ ρτορἰοοοἱε οιοτἰτο τ”«ιοττοοε σο ερτοο«ΙΕ«τοοι εοοο οΧἰττιἰοο

«·οτοτο «πμ Νοε, οτ τοπιο 8οοοτοτο 8«:«τοτο τΞ«Μ, ρἱοτοτἰε «
ετ οοιοτἱο οποτ

ΡΙοτο, «τοσο οΙιτἱετἱοοο οττ›ἱ οοτο ἰτοτοοττοΠ οοτοτο οοτοἱοἰο Ιοο«Ιο «εκτο

Βοοτοοτ. Ατοοο το «πιο ρτοΓοοτο οροτο οτἱΒἱοττττ τοτε, οτ Η οποτε, «μή

ΒΙοτἰοεοτο ρι·ο ΕοοΙοεἰοο οοοεο τοοττοοι οΜοτοοτ, ἰΠοτο εετορἰτοτοοτο οεοο

«τοοοτοτ μτοοοι οτ Βοοτἰτοτοοτ, «τοπιο ο Βοο Ορτἱτοο Μο1ττοο ορρτοοοτἱ
εοτοοε οτ οορτοοοτί οοο«το«οτι οτοτττοοτοε. Οοο τοσο «τοπιο «τοο«τοο Ιοττ«Ποοει

οτοεο«τοττοοτ «Πτοοτοε ?Νοε Ρτοοετ«τ«·ε ρτοττοοτοτοτο, οτιιοεοτττω Πτοἰοο
Ρἰεοοτοοεἱε, οτ ΒροΙοτοοο«·, «τοἱ το Μο ττἰετἰεεἰτοο τοοτροτοτττ νἱοἱεοἱτοοἰοο

εοο τοοτιοτο εο«τιτΙο οοοετοοτοτοοο μττ'οοοττ εοοτ.

.τσιπ πω, νοοοτιιΜΙοο Ρτοττοε, ουτε τοττο οο«τοιοο ροτοτἱτ ἱοοἰἔοοττι
ἱτοροᾶοοτἰοοι ο

τ τη·ροοττεττο, «με οοοοἰεεἱοπ ἱτινοεοτοο τ
ο εοἱε ρτοοτοτο

ιοοτἱοοε οοεοτοτο οσο οοΝτοτττ, εο Νοεττοε οΙτοε«τοο ΙτοΙἱοο Μοτο μονοι
ώστε, οτ ΠΠ οτοτιιττο οτοἱοἱε ρττοοτρτο τοετἱτοοοτ? Ατ«τοο το οΙ› Πε τοτοετο

οΠτττοοτοτ, «μή οοοττττοοτο θοτΙιοΙἱοοο ΒοοΙοεἰοο, οϊοε«τοο Μτοτοτττε οι: τοΒοε

ἱοτοάἰιι οοΠοτο ἰοτοτοοτοο, οτ οοοΙοετοεττοοε Ιοττοο, οοοεοτοεοοο τοποσ: «το

ερἱοἰοοτοενοοεἱ εοοτ εροοτοτἱεεἰοτοε τοτο Β
.

Η. Β. (?««τ«ΠοοΙοο, τοττι Ερἰε

οοροο, τοι:: ρτοΒοτἱεεἰοτοε οτττοε«1οο (Ποτἱ ?Ποτε ἱ
ο ντοοοΙο οοοἱἱοοτο, ΒοΗ

Βἱοεοο ΓοτοἱΠοε ο ρτορτἱἱε ΟοοοοΙοἱε ωτροΙΙοτο, ΒοοΙοοἱοο Μπιτ «ἰἰτΙροτο,

οτ οἱνἰΙοιο τιοἱοε 8οοοτοο 8ο«Πο οττοοτροτοοι νοετοτο. ΒοἰΙῖοοτ τττοτοΙἰε

οτὰἰοἱε ρτἰοοἱρἱο οΙ› ἰἱο τοετττοοοτοτ, «μή ροΒΙτοοε οοϊοε«το«ε Μοτο: «τοοτττοοο

οοτιοΙοο, οτ τοοτοττΙοἱοο οτἱοτο «τοτοοε οοοετἱτοοοτ, «τοΕ«μιο «ιοοτοϊοοο«Πε

εοττοττοοτ εοεοτοτε ειρεοτοοοΠε ρο«τοτοιο, ροοἱοἰτἱοττι, Ιιοοοετοτοτο, νἱττοτοτο

οΕοο«τοτε, οΙὶτοἰοοτο, οτ εοοτοεοοοτο «ΙΜοοο οοεττοο τοΙτετοοτε ττιγετοτἱο,

εοοτοοιοοτο, ρτοοοορτο, οτ τοετττοτο, τοιοτοεοοο ιτιἰοἰεττοε, τω, οπτο
τοοοἱοε ἱττἰὸοτο, οοοτοτοοετο, οτοττοτο«μιο ἰοετἰτἱοο τοτἰοοοτο «το τοο«Πο τοΠοτο

το: τοττι τοΙἰΒἱοοἰε τοτο οΜΠε εοοἰοτοτἱε τ'ιτο«Ιοτοοιιτο Ιοοετοοτοτο οτ ονοττ«·το

οοοοἱτοοτιιτ.

Ιο τω:: @Ποτ οπο ἱοἱοετιι, “πιο τιοετἰΠ «ετ Ιιοττοοοιι οἱνἰΙἱε Νοεττἱ οτ

Μουτ Βοοοτο«ε ΒοάΙε ρτἰοοἱροτοε οἔΒτοεεἱοοο οτ οοοοροτἱοοο ο 8οοοτρτοο

Νοε, οτοε«τοο Ποοετοτο οοοττο οτοοοε ἱοετττἰοο Ι«·8οο «ετ οοτν«ει·οοΙο Βοοτἱοοι
Με ροτοοτο, Νοετι·ἱ οίΒοἰἱ τοσοι: το«:τοοτοε το τυο οοιρΙἰειοἰτοο νοεττο οσο

εοοεο, οτ οοτοτο οοἱνοτοο θοτοο!τοο ΟτΙ›ο Νοετττ«το τοοοοι «Μοτο νοτιο
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ιιιιιιιιιιι· ιιιτοΙΙιιιιιιε, ει: οιιιιιιιε ιιοϊιιι·ιοε ειιοιιΙι:8οειιιιι: οιιιειιοιιι Βιιι;ιε οι

ιθιιϋιιτιιἱι Με” ι·ερι·οΙιο.ιιιιιε, μιιιιιιειιιιι: ιιιιιιιιιιιιιιιιιι, οιιιιιεειιιιι: @Με ριιιιιο
ιιιιΠοε οι ιι·ι·ιτοε ιιεο!ει·αιιιιιε, ιιιισει·ιιιιιιιιε, ω: ι:ινιιιιι, ιιιιο Βοιιιιιιιιι Ρωιιι
Βι:ι:ιι:ειιι, ρι·ιιιι:ιιιιιιιιε ιιιιοει·ιιιιτειιι, ειιιειιιιι: Μια, ιιιιιιιι ω: οιιιιιι:ει ι·ιιιΙιοιιοοε

ιιοι·ιιιιιιιιι, ετἰιιιιι ιιιιιιιι: οιιιιιιι τοι:Ιαιιιιιιιιιιε, ετ τιιι:Ιιιιιιιιι·ι: ιιιιιιιιιιιιιιι ιιοειει;ι:ιιιιιο.

·νει·ιιιιι ιιιεειιιιιιΙιιι·ι: που ροεειιιιιιιε, νοιιοι·ιιιιι1ειι Ιι'ι·ιιιιιιιο, ειιιιιιιιιι Νοε

οριιι·ιιιιι ιιιιιιιτἱιιιὸἱιιο, οιιιιι ι
ιι ι;ιιιιι ει:ι:Ιοετοι οι ιιιιιιιιιιιιιιι ειιιιιει οιιειιιι:ι·ε.ιιιιιι

σ€1ι;ι·ι:εειοιιο ιιΠιιιιι ιιιιιιιιἱι οι:ιιιιι, "Με ειιοι·ιιιι ιιιιιιιιιιιιιιω, ιιτΠιιιο αιω
ιιει·ιειιιιιε. Ειιιιιιιειιι ιιοιιειειιιιιιο νοΜε ειιιιι ιιει·ιιιιιιι ιιι:ι:Ιιιι·ιιιιοιιι·ε ΝοΙιιε
ίιιι:ιιιι: ει: ιιιιο οι: ροτειιιιεειιιιιε Ειιιοριιιι Ριιιιι:ιιιιιιιιε. Αιτιιιιιειι όιιιιι ΙΙιει·ιιιιι

ιιιιιιιιιιι ειιρεαιιιιιιιει ι:Ποι:ιιιιιι, που ροεειιιιιιιε που νειιιιιιειιιιιι· ιιιιΒι ει: μι·
ιιιι·ιιιιιι ι:ιιιιι ιιιεριι:ιιιιιιιιε ιιεΐιιιιιιιιι: ιιιιιιτρ:ιτιοιιιε ιιιιι:τοι·ι:ε ίιιιιτοι·οειμιο οικι

ποιοι· ιιιεοιι:ιιιι:ι·ιιιιιι ιιι ιιιιίιιι·ιο ειιο ριοροπιιο ιιοι·ειειοι·ι: οι: ρι·ο8ι·οιιι, ιππι

ιιιιιιιιι ι:ιιι·ιο ι:οιιιιιιοιιιι:ε ιιι:ιιιιιιειιι επι κοσμο ιιιΙνει·ειιι·ι.
Παει: ιιιιιιιιιι ριι·νει·ιιΜε ει: ιιι:νοιιιτ, ιιι ΙιοειἰΙιΒιιιι Βιιιιιιιιιιιιι ι:Χει·ι:ιωε

οοριιει οι! ιιιοειιιιι ίι·ι·ιι ιιιιιιιε ΜΒΜ Νοειιιιο ιιιι!ιιε ιιιιιιιιεεΞε, ιιιιιιι:ι:ιιιιιιμιι:
Πισω ιιιιιιΙιι:ειιι ι:οιιιιιιιιιιιι:ιιτιο, ριιΙιΠι:ιιι: ιιι·ινιιιιιιιιιιι: ι·ιιτιοιιι:ει ι

ιι ιΠει:ι·ιιιιιιιι

ιιιιιιιιι:ιιιε, ι:οιιιιιιοιιιιιε ιιιτι:ι·ι:ερ:ι, ει, ιιιιοιι 8ι·ιινιεειιιιιιιιι ω, Βιιιιιιιιιιε “κι”
Βι:οΙοειιιιο Ροιιιιίιυι ιιι ιιιοΙι:ειιιιιι ι·οιιιιι:ιιιιι ιιιιιιωιιιιιω Ειτι:Ιειιιιιι: ιρειιιει

ιιεἔιιιἱἱιιι, ιιτοιιτ τα ροετιιιιιτ, ι:ιιιιειιΙοιιιιι. ρτοιιιι:ι·ειιιιιιοιΙ ιιιιικιιιιι: οοει·ι:ιοιιιι·

νικ ι:ιιιιι ιιιι·ιιε οι·Με ριιι·ι.ιΒιιε ι:οιιιιιιιιιιιι:ιιιιι!ι. Ωιιιιιιιοι:ι·οιιι πι ιιιιιιιε

Νοειιιε ιιιιΒιιειιιε, ιιιιιιοιιιιιι τοπια: ιιιεοι·ιιιιιιιι: νει ίειι:ιΙι: ιιιτεΙΙΕΒΜε, νιιιιιιι·ιι

ΜΙιιε Ε”ι·ιιιτεε, Νοε πιω ιιει:εεειιωι: ει: ιιιιιι Μπι: ιιιιιι:ι:ΙΠ, οι να! ιιινιτι

οοἔἰιιιι·ο ιιι:Βιιιιιιιιιε άι: οι:ροι·ιιιιιο ειιει:ιριειιιιο οοιιει!ιο ει! Νοειι·ειιι ιῖἰἔιιἰ
Μαι:: τιιιειιιιιιιιι.

Ιιιιιιι·ιιιι ιιιιιιιιιιοι·ι: που ροεειιιιιιιε, μια ιιι·ιιειοικ Με όιερΙοιοιιιιιε
ίιιιιοειιιιιιι ιιι: ιιετιιἰοἰοειιιιι ρι·ιιιι:ιριιιιιι, ιιιιοιι νοι:ιιιιι: άι: πω: Ιπιετι:επίω ιι
ιιιιιΒιιει!ιιιιι θιι!ιει·ιιιιε Επι: ιιπ ρι·ιιιοιιι, οι:ιει·ιε τοΙι:ι·ιιιιιιιιιιε. ιιι·οοιιιιιιιιιιιιιι,
ε: ιιιιΜΜιιιιιι ειιιιιιι σπιτι άι: ιιιιιιειιι ιιΠοιιιιιε Πιι!ιοι·ιιιι ι:οιιιι·ιι ιιιιιιιΙ ΔΒ

ι;ι·οεειοιιι: αφτου: Μι ιι: ιιιιιιειιιιιιι νειιιιι ιιιιριιιιιιιιε οι: Ιισειιιιιι ιιιιροτι:ιιιΙι

πι: ιΠι·ιριοιιιιι ειΠιιιιιι ιιιιιι, ρι·ορι·ιιιιιιιι:ε, ει: ιιιιιοιιι:ε ιρει:.ε οιιιιιιο. ιΙινιικιιι

ιιιιιιιιιιιιιειιιιι: ΙιιΒιιε ειιιιι:ιι·ι ΜΜΜ ιιιιοιιιιιιιιιιοι!ιιιιι Ιιιαιιιιιιιι Επι: τοιιιιιιιετιιιο
ι:ει·ιιιιιιιιε ιινιιιιιτε. Ετ ιιιιι·αιιιιιιιιι ρι·οΓιιαο, ιιιιοι! ιιιιι Βιιιιιιιριιιο θιιιιω·κιο

ιιιιιιιιιιι: Ιιι:ειιτ ι:ιιιειιιοιιι ρι·ιιιοΙριιιιιι ιιοεριι:ει·ι: αι: νιοΙιιι·ι:, ι:ιιιιι νιιιε·ιιιιιιιε

ιρειιιιι ΙιοειιΙιιιιισ ειιιε οοιιιιε, ιιιιινοτειι Βιιι·οριι ιιιεροι:ιιιιιτο, ιιι Μι”
ιιιτιοιιοε ιι·ι·ιιιιιροι·ι·, ιοΒιιιιιιοειιιιι: οι: ΗΜ Ρι·ιιιαιρεει ειιιιι·Βιιι·ι:: οι( ιιιιιι

ρει·ιιιι:ιοιιιι ι:οιιι·ιμιιιιιι· ιιιιειιιι·τιιιιιε, ιιΠοιιιιιιι ιιι:ιιιρι:
ιιιιι:τνι:ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιτ

ιιιιιιιιιιι ω! ιο!ιοΙΙιοιιοιιι ειιει:ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι ίονειιιιιιιιι.

Ηἱιιι: ιιιιιιιιιι ορροι·ιιιιιιι Νοιιιει οι·ιιτιι· οιι:ιιειο ειιι:ιιιιιιιιι οιιιιιι:ε Βατο

ιιιιιι Ρι·ιιιοιριιε, ιιτ ρι·ο ειιιιι:ιιιι:.ι ιρεοι·ιιιιι ι:οιιειΙιι Βτιινἱιιιιιιι: ετ εειριιιιιιιιι

ΜΜΟ ρει·ρειιιιιιιιτ ιιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιιιο ιιιιιΙιι ιιι ιΜοετιιιιιιι, ιιιιιιιιι Ιιιιιιιιιιιαιιιιιι·,

ι:νιιιιιιι ι:ιιιιιιιΙι:ιιιιιι·. Αἔἰιιιι· ι:ιιιιιι άι: ιιιιιιιιιιιι νιοιιιιιοιιι:, μα: ι:οιιιι·ιι



ΡέρειΙΙο1ιο Α1ΙοοιΜοπ πι:: 28. 5η!. 1860. 43

πιιἰνοτεειΙο Βοιπἱπιιι Με ιιοςιιἱτοι· εε0 ρωταω, φιο.ειμιεε ιιἱεἱ οιιπιἱιιο

οοϋι·σεωιπ, πιιΙΙα ὰεἱιιοερε Ιεἔἱιἰπιἱ οαἱιιεςιιο ἰπτἰε Βι·ιιιΜε πι: εεοπτΜε

ροτει·Ιτ ο:οπεϊετετε. Α8Πι1ι· ό:: τεΒοΙΙἱουἱε ρτἱιιοῖρἰο, ουἱ ΒαΒιιΙρίπιιιιι θυ
Βετιιἱαπι €ιιτρἱτει· 'ἱκιεετνἰτ, ετ ε:: @ο ρι·οπσω σετ ἱιιτεΙΙἱἔετο, φωιπαιπ

οιιἰσυπηιιο θυΒοτιιἱο άΕεοι·ϊωεπ Μ εΠεε οοιπρπι·επι1ι·, Μ. φωτο ἱιι ποἱνοτεοπι
οΜΙοπι εοοἱοωτοπι τεάιιπιτΜ: ροτιιἰοἰεε, οιιπι Πει ίετι:Ιί δυ»ιπιππίσπισ ωΗτυε

ειροτὶεωτ. ΑΒίιιιι· 6ο νἰοΪατἰε εοΙειιπιὶΒιιε θοιινευτἱοιιἰΒιιε, φωσ Μ; ΔΠοτιιω

Μ Ειπορει Ρ:ϊ118ϊρΜΩΠΜ. Και πω» οἰνἰΙἱει Ροτι1ἰΒοἱα6 Ι)Μοιιϊε ἰπτοἔτἱωιοω
εειταιω £εσωππιμε εετναι·ἱ οωιιἰιιο ροε6οΒιιι€. Αιςἰτυι· Μ νῖο]οπω ιΠι·ορ
Ωσηε ΠΠι1ε ρι·Επόψειτυε, ιμιἱ εἰυ8ιιΙατἰ ὸἰνἱυοο ρτοι·ἰ‹Ιειιιἱειο οοιιεΙΠο Πο

ππιπο ΡοτπἱΙὶοἱ ιΜτι1ε 88ί Μ ΑροετοΙϊουτπ εικιω Μἱπιἱετοτἰυπι Πι ιιιήνοι·εεω

Βοο]οεἱιιιιι ρΙοιιἱεεἔππι ιεωωιθ οΧει·οουάιιω. @Με ρι·οίωιο Ιἰϋεττιιε εσωπιιω

οπιυἱΒυε ΡτὶιιοἱΒυε οιιι·πο εεεω άοϋοτ, ω Ροπτϊιίοκ ὶρεο υυΙΙΕιιει οΜΠε

ρο€εε€ετἰ8 ἱπηιιιῖευἰ ευΒίεοεατ, Μι1ιιο Και ερἰτἱωειΙἱ ρω·Πει· ωΗιοΠοοι·ιιιπ Πι

εοι·ιιωόειο Ρι·ίπαϊρι1ω ὰοπτιἱπἰἰε ὸοΒοιιτἰιιπ› ττιιιιςτιἱΙΙἱτιιτἰ σειιι€υπι Μ.

Ι$εςτιο οπιιιΗΒι1ε δι1ρι·ιπΜει ΡτὶποἱρἰΒυετ ροτειισευπι εεεο ΜΒΜ, Νοεϋι·επτι

απ:: Ιρεοτι1πι σ:ευεπ ρΙεπε οεεο οοπἰιιιιοτοιυ, οοεςι1ε ειιιπτι Νοϋἰε ωι:ΗΠι1πι

ΜΤετεπτεε: Νοεττοτυπι εοφω ω: εποτιιιιι ὶιιτἰιιπι ἱπιοοἰυωἱτπτἰ εεεε ρι·οερω
ωτοε. Μο:Πιιω ρτοἱπιιὶο παω ΜΜΜ ὶρειοε !ιοι·ωωιιι· ε: οϋεοοι·απιυε, Μ

ορειιι ΝοΒΙε, ρω εκει ιμιἱεαμιο οοιπὶἰιἰοιιο ετ ορροτττιπΙιιιτο, νεΙίπιτ ἰιιιροιι
άπο. Νου όαΜίπωσε ΜΜΜ, ι1ιιῖπ ωΠιοΙἰοἰ ρνιιεεεττἱω Ρτἱιιοἱροε ω: Ρο

ριιΠ οπωεπι οοι·ιπη οιιι·ιιπι ω; οροι·επι ε£αᾶἱοεἱεεἰωο οοπίοι·ωιτ, Μ: ρω
οοωωσηΕ εοι·ιπι1 οίΠοϊο ιιιιίνετεἱ Ποττιἱιιἰοϊ θτο8ἰε Ρατι·εω επ Ραετοι·οιιι

μιττἰοἰὸΙεΙΙΒιιε ᾶοΒειιοτἱε ΜΗ ετπιἱε ορρυΒκιΜ;υιτι πιοόΕε οωιιἰΒιιε εὸἱιινοτε,

πιω, ετ άοϊεπτ!ετο μ·ορει·οιπ ωφω £ωιευωπ.
(Μπι ειι€οπι ηηπ·Ξωο εοἱετἱε, ῖἴεπετιιΒὶῖεε ὶ'ι·αττεε, οιπιπιππ ερεπι

Νοε2ι·ιππ Η: Πω εεεε στοΙΙοτειυόειω, ιμιἰ ωΙΕυτοι· ε: τεῖυΒἰιιω ω: 11οε$τιιιιι
Μ 8τὶΒιιΙιιιἰοιιἱΒιιε τιοεπἱε ςιιηιιε ωιωω ετ ωεόετιιι·, ρει·ευΗτ ετ πως
ιποπΕΒοεπ ετ νΞνἱίἱωτ, όειἱυοἱτ ω! ἱιιΕοτοε οτ τωιποίη ἰσοἱτοο ίπ οππιί

ΠΜ; ε: ΒιιιιιἱΙἱωω οοτᾶὶε ΜΟΝΗ πεεΜυιιε ίετνεπιτἱεεἰωεεφιο ω Ιρειιιιι,
ΜΜΒΒο Πι ρι·Μπε οίΙὶοιιοἱεεἱωο ΙτιπικιουΙετεωΒυιιο2ἰεεἱιπιιοςυο Βοἰρετιιε

Ήι·ωιύε Μει·Μο ριι€ι·οοἰιιἰο, :ιο ειιἰΤκιιἔἱο Βοετοι·ιιω Ροιι·ὶ ετ ΡειιΙἱ, ρι·οοοε
εΠσπάει·ο που ἱπτετιιιἱτωιηιιε, ω ῖεοἰειιε ροωιπἱωιι Μ ΒτεοΜο ειιο ἱιιἰωἱ
ωι·υπι ειιοτυπι ευρει·ΙΜω ΜΜΜ, ετ εΧρυἔπετ ἱωρυἔυειι$εει πω, οιιιι1ο:4

«με ΕοοΙοεΕεω πω: εωπ:€ειο Ιιοετεε ΙπιπιᾶΙἰετ απ ω"ωτω; Μεμιε οπιπἱΡοτειιτἰ
εποε Βτιπἱειο νἱπτπο οῖίὶοὶιιτ, ια οπιιιἱυιο ρτιιενετὶοειιπἱιιω οοτόπ τεεἱρἱεοιιπ£,

ιΜμω ορτετἰεεἱπιε ΠΙοτυπι οοπνωεἱοιιο ειιικιω τυποι· ΒοοΙοεἱει μαχη ρή
πιιιιιι ΙποΜατ.



ΡιιπΙΙοπτΙοποπιιΙΙο ποπ πω. Ποιιι:οιι!πτο.

Β. Πιο· οίπποΖιιο Ι.εϊπάοη Ρι·ουίποοιι, Βἰϋοοοοπ.

τ. Βπι1οιι.

Π!ο Αοτοιιιιτιιο!ιο !!!ιοι· 1,ι!!ο Μάιζιο!ιο Οοποοπττ'οπ ιιιιι! ι!!ο Βοο!ιτπ

νοι·8ϊιιιΒο πο! ι!οιιι νο!!πιιΒ ι!οι·ιιο!!ιοπ" ιι!πι! !ιι ποπ !ιοτι·οτ!'οπι!οπ οπε

8·οπο!ιι!ιιιοτοπ Λ!ι!ιπιιι!!ιιπποπ νιιιιι ΗΜ. Κπιιο!ο!ι!!ι·οοτοι· !)ι·. Μπαιι· !ιιι
Αι·ο!ι!ν, Βι!. 5, Ποτ”τ 3-6, πιο!ο!ιο πι: τ'ο!ποιιι!οπ Ηοτ'το ποπ ΑΜΒ!"

ίοι·τεοποτπτ ννοι·ι!οπ, !πι Πο!.ιι!εοπ πο πιιεϊ'ι!!ιτ!!ο!ι τ!ιο!!π νοΙ!ιιτπιιι!!Β, τ!ιο!!π

!ιιι Αιιπειι€ο ιιι!τι;οι!ιο!!τ, ι!ποπ πιο: οπο !ιἱοι· πο! ι!οπ Απι!ι·ιιο!ι πο: πουπ

τι·ι!8!!ο!ι ιιιἱτπιιτπο!!οπι!οπ ιιϊιιιπτ!. Ριι!ι!!οιιτ!οπε!ιιι!Ιο, πω! ι!οι· οτπ&ι”.ιολι7/
|ίο!ιοπ Ποιι!ιοο!ιιι7ΐ, ι!οπ ποιιοπ 5τππτπ-Κ!ι·ο!ιοπποποττοει, ιιπι! ι!οιι ποιιοετοπ

Νοτοπινοο!ιπο!ιι ιιιν!πιι!ιοπ που Ριθ8!θΓΠΠ8 ιιπι! Βοπι !ιοεο!ιιππ!ιοπ !ιϋπποιι.

Ι. Βιιιιο"πε!ιιι! Βιιιιι!ιι! Νικου! ΡΗ Β!π!ιππ Ρι·ιπ!ι!πιιτ!ιπ
Ριημιο ΙΧ. ΙΛττοι·πο .προετοΙ!οιπο

ΩιιΙΙιιιπ Οοπνοιιτιο Μπι· επιιοιππι εοι!οιιι οτ 8οι·οπιπε!ιπιιιιι Ρι·τιιοτιιοιιι !!ι!ττειιιιιιι
Βπι!ιιι·ιιιιι Βιιοοπι !ιι!ιπ Οοπτ!ι·πιπτιιι·.

ΡΙΙ18 Ε'ΡΙ500ΡΠ8 ΒΕ!! ΓΙ78 ΒΕ!!!ΜΒΜ! ΠΕΙ
Απ ιιιιιιι>ιιιοπιι πει ιιπιιοιιιιιιιι.

ώ

Αοτοι·ιι! Ρπετοι·ϊπ -ν!οπι·ῖπ Μι: !ιι τοι·τ!ο ρι·οοιιι·πτ!ο ΝοΙι!π ιιιι!!ο ι:οιτο

πιοι!τοι·ιιιιι πιιττ'ι·πιέ!ο, πω! !πο!!πΙι!!! Π!ν!ιιπο Ρι·ον!ι!οπτ!πο·οοππ!!!ο οοιιιιιι!ιιππ

ιιοετιι!πτ, πτ οπιπ!π Νοπτιπ ι:οπε!!!π οτ ιιτιιι!!π !π ιιιιίνοι·ε! !)οιιι!π!ο! 8ι·οι;!π

ειι!ιιτοιπ, οτ (!πτ!ιο!!οπο Βοο!οει!πο ιιτ!!!τιιτοιιι π!›!ιιιιο ρι·οιπονοιιι!πιιι πεε!ι!ιιο σοπ

ίοι·πιιιιιει. Ωιιοο!ι·οπ Αποπτο!!οπο Νοετι·πο ι:ιιι·πο, οσπ!τπτ!οποειιιιο πι! οοο!οπ!ιι

πτ!ι:πο ·ειιποι·!οι·!ε Β!ιοιιἰ πιον!πο!πε οιιιπ! ετιιι!!ο οοπνοι·τίιιιιιο, ιιτ Πι! εππι:

τ!οο!ιιιπ ιιοπτι·π Βο!!ε!ο πιπ!οι·π !π ι!!οιιι !πι:τοιποπτπ ειιοο!ιι!πτ, οτ ιιιιοτ!ι!ἰο

ιππε!ιι ιιι·οεροι·ο ίο!!ο!τοι·ιιιιο ν!ποπτ, οτ !!οι·οπτ. Ετοπ!πι οτ!πιιιε! ι·οοοΙοιιι!ιιο

ιποιιιοι!πο Ρι·ιιοι!οοοποοι·οπ Νοιιτι·! ?πιο ιιι·ποιιοι·τ!ιιι δ!!! Με Αιιοετο!!ο!π
Πττοι!ε Χ!!!! Κιι!οιιι!πει δηιτοιιιι!ιι!ε πιιιιο ιιι!!!οο!πιο οοτ!πἔοιιτοπ!πιο ν!ι:οο!πιο

ιιι·πιιο οπο ιι!ιιιιι!ίο ι!ιιτ!ε, οτ !ιιο!ρ!οπτ!!ιιιο ,,Ρι·ουι'ι!ει σοίοι·οοιιο“ πι: [πιο

Χ!! μι· π!!ιιπ ο!ιιι!!οπ Πττοιιιιι Π! !ι!ιιει Αρι!!!ε πιιιιο ιιι!!!οπἰιπο οπτ!πποπτοε!πιο
ν!ι:οο!ιπο εορτ!ιιιο οι!!τπε, ιιιιπι·ιιιιι !ιι!τ!ιιιιι ΜΗ Βοιπίπίοί πτομ'.ι· οιω·τοι!ι'ασπ“
οοο!οπἰποτἱοἱε οπιιιπιι!οπι ρι·ον!ιιο!πι·ιιπι ποποτ!!ιι, πο ερ!ι·!τιιπ!! !!!οι·ιιιιι !!ι!ο!!ιιπι

!ιοιιο ποι:ιιι·πτο ρι·οερ!ιοι·ο ετιιι!ιιοι·ιιιιτ, ιππιοιι ιιι·ο!ιο οοοιιοεοο!ιππιιιπ, ο!ι

τοπικη πι: τοιπροιιιιιι ν!οἱεπ!τιιι!!ιιοπ π!ἱπ π !!!ο!ι!π πιιειιἰιιἱοπι!π οπεο οοιιιι!!!π,

τιιιιι πι! ιιιο!οι·οπι !!!οι·ιιιιι !!ι!ο!!ιιιιι ιιτ!!!τπτοπι ρι·οοιιι·πιιι!πιιιι, τιιιπ πι! οππ

ππιονοιιι!ππ ι!!Π!οιι!τπτοπ, παπι: ιι!τἰιιιἱπ !ιἰεοο ροτἱεε!ιιιιιιιι τοιπροι!!ιιιπ οιιοι·τπο

!”ιιοι·τιπτ. Μιιιι!ιιιπ @του !ποτἰτ!π ιιτΤοι:τ! !'ιι!ιιιιιιι, πο! Βοι·οιι!πε!ιπιιε πο θε!

ε!πε!ιιιιιπ Βοἔἱιιε Ρι·Επι:ορει ΓΕ!)ΕΒ!Ο!!Β Μπ8ιιιιε-ι Βπι!πι·ιιιιι Πω: π ΝοΙι!π

ο!!!πε!τπι·ἰτ, ιιτ οοο!οε!πιιτ!οπ !ι
ι

Μποπο οπο Βιιοπτιι ιιοΒοτ!π οοιιιιιοιιοι·ο
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νεΙΙοιιιιιε. Ιτιιηιιιι οιιιει!οιιι Βο8ἰεο Ποιοιτιιιιιιιιιι νοτἱε φωσ Νοεττιι ετιιιιιι

ετιιιιτ τιιιιτιιτιιιι οτ ἱιιιροιιεἰεεἰιιιιι νοτιι, ιιιιιοτἰ ΙιΙιοιιτἱεεἰιιιοιιιιο ιιιιἰιιιο οτε
οιιιιτΠιιιτοε, οιιιιιἱ τοἰεοτιι πιο”, οιιιιι ἰρεο θοΙειεειιιιο Ρτιιισιιιο Οοιινοιι

τιοιιειιι ιιιοιιιιιιιιιιι οπο οιιιιειιιιιιιιε. Ατιμις: €τιινιεετιιιο Ιιιιιο ειιιιο ιιοΒοτιο
ιιιιιιιιιιιι ετιιτιιιι ιιιιιιιονειιτειι ΒἱΙεοτιιιιι Ιτ'ιΙιιιιιι Νοεττιιιιι Ιοιιιιιιιιιιι 8. Β. Ε.

Ρτειιτητοι·ιιιιι θιιτᾶἱιιιιΙειιι ΒτιιιιοΙΙι ιιἱετιιτὶε, ιιοι:τττιιτιο, ευ ΙιτιιιιοιιτΕτο Μαιο

οοιιερἱοιιιιιιι οιιιιι ιιοσεεειιτιιε ΕιιοιιΙτιιτἱΒιιτ ιιοΙε8ιιιιιιε, πιτ σπιτι ΒΕΙικτο ΠΜ
Όποιο Βι·ιιιιοτ θοιιεἱΙἰειτὶο ιι ριιιιΙΜε ιιοεοτιιει ιΠιιιε ΜιιΒιιί Βιιοειιιιε, ιιιιι
οτι Μπιτ: οιιιιειιιιι ατι ιιιτο οοΙειεειιιιο Ρτιιιοιιιο ιιιιεειιε ίιιοτειτ, τειιι οιιιιιοιιι

εειιιιΙο ττιιοτιιιιιιιιιιι οιιτιιτοτ. Οιιιιι ιιιιτειιι Μπι οιιττΠιιώιε ιι Νοτιιιι ΕΡΜ
οοιιιιει Αιιιιιιιιιιιιιιε, οτ Πιιι€ιιιιιιιιιε Μετα τοιιιιιιοιιιτιιε, ἰοοἱτω ιιι ειπε Ιοοιιιιι
ιιιιω ειιΕοοιιιιιιει Πι!ει:τιιιιι ΓιΙἰιιιιι Νοετι·ιιιιι θετοΙιιιιι Δι18ιιτττιπι δ. Β. Ε.

Ρτεετητετιιιιι θιιι·τι-ιιιιιΙτιιι ότι Βοιειιο|ι ριετιιτο, άοσ:τι·ιιιιι, ρτιιτιοιιτιιιιμιο ερω
τιιτιιιιι, αιμα ορροττιιιιιιε οἱ ιιτιοιιιιο ιιιεττιιοτιοιιοε, τιιι:ιιΙτετεειμιο Μειωσα,
ιιτ ιιιο!ιοιιτιιιιι 8τιινιεειιιιϊ Ιιιι5ιιε ιιεεοτιί ττιιοτιιτιοιιωιι άιΙιεειιτοτ ιιτοετιιιιο

τοτιιτ ει: ιιΙιεοΙνοτοτ ιιιιιιι οοιιοιιι θιιι·οΙο Βτιιιιοτ. ετα απο Μ: ειιιιτοιιιιιιιι
«Ποιο οΜετιτ, ιι (Μειειιιπιο Μιι8·ιιο Βιιιιειιεἱ Βιιω ιιι οιιιε Ιοιιιιιιι ειιΙιετιτιιτι

τιιοτιιιιτ ΡΙοιιιροτειιτιιιτιι ΝοτιιΙιει να Βετο θΙιτιετιιιιιιιει θιιιιτιινιιιι πιο
Βοτι:Ηιοιιιι Μιιιἱετοτ ΡΙετιιροτειιτιιιτιιιε οτ Εοέ·ιιττιε οΧττειοτιιιιιιιτιιιε ει! Μπι:

Μποτσια Βοιἰειιι, ει: Βιισοτιιε Ιθ`ιΙιιιει Ρτιιιιοἰεοιιε ΠιιτοΙτιε Βοεειιἱττ ιιι ιιτι·ο

τω» τω» Ι)οοτοτ Μισο ιι οοιιεΠιιε ιιιιιιτοιιιἱ Ττι!ιιιιιο.ιιε ιιιετἱτἱιιο ι
ιι

ΜιιΒιιο

Βιιιιοιιεἱ Πιιαιτι1, πιτ οτιιιι οοιιοιιι ΠΠοτιτο ΕιΠο Νοετι·ο οιιι·ιιιιιει!ι «Η Βοι

ειιιιιι ειιεοορτιιιιι τιιιιτἰ ιιιοιιιιοιιτι ιιοΒοτιιιιιι ει! οιιἱτιιιιι μετάιιοετοιιτ. Βτ φισ

ιιιιιιι ρτο!ιοιιοεοοΜαιιιε «μια. ειΠιιιιιι ιιιετΕτια, ιιιηιιιτειτο, οιαιοΙειςιιο ιιιιιιιιι

ιιιιιΒιιιτιιιιιιιο, οτ ιιιιιι ρτομιιιειι ιιι οιιτ!ιοΙιοοε ειΠιι ειιΒιιιτοε νοΙιιιιτττο ειιιτειιτ

ιιιειιι θειειεειιιιιιε Ρτιιισορε ΜιιΒιιιιε Βιιιιιιτιιιιι Βια, ιοοιι·οο Πι·ιιιιι οοι·τηιιο
εμε ιιιτειιιιιιιιιτ τοτε, ιιτ, Ι)εο ιιιικιΙιιιιιτο, τιι.ιιτι ιιιοιιιειιτι τω οιιτιιτιιιιι ιιεεε

ιιιιοτοτπιτ «πωπω. Λο νε!ιοιιιιιιιτοτ Ιπετιιιιιιιτ, ιιιιιιιειιιοιΠ Νοεττιιιιι ερειιι
Μαι! ιιιιιιιιιιιι ίιιἱεεο. Νιιιιιιιιιο ροετ ιιιιιτιιτιιιιιιι ειικιιιΙιιιιιιμιο οοιιειιΙτιιτἱοιιοιιι,
"και τα Βι·ιινιτιιε ροετιιΙιιτιιιτ, Οοιινοιιτιο ιρειι ρΙιιτΠιιιε ΑττιαιΙιε ιιἱετἱιιοτιι,
ετ ιι Ί”. ΓΕ”. ΝΝ. δ. Β. Β. Οιιτιιιιιιιιιιιιιε ΠοιιετοΒιιτιοιιιτ ΝεΒοτΙἱε αισιο
ειιιετἱοἰε οιιττιοτἀἰιιιιτἱἰε ρτεοροειτειο οΧιιιιιἱιιιιτιι, οιιιιι εοτΙοιιι δοτοιιἰεεἰιιιο

ει: (Μειειιιπιο Βο8ἰο Ρτιιιοιρο ΕΒΒΕΒΙΟΟ ΜαΒιιο Βιιιιοιιει [Μισο τω: ἱιιἱτιι,

ιιτιιιιο ω οιιτιιτιιιιι ειιἱτιιιιι ροτάτιοτιι. Οιιιιι ιιιιτοιιι οιιιαάειιι οοιινοιιτἱοιιἱε
ΑττιοιιΙι τιιιιι ιι Νοεττο, τιιιιι οι: οιιιιιοιιι ΜιιΒιιι Βιιοιιι ΡΙοιιἱροτοιιτΕιιτἱἰε Με

νιοοιιιιιιιι οοτιινιι ιιιιιιιειε ΙιιιιΗ ιιιιἱιιει ιιιιιιἰ Γιιετιιιτ ειιιιιιοτἱρτἰ, ιιτιιτιο ι
ι Νοτιιε

ιἰιΙἱ€τιιτἱεεἰιιιο ροηιοιιει, οιιιιιιιοιιι Οοιινοιιτιοιιειιι ειιιιτειιιιι Νοεττιι Αιιοτοτἱτιιτο

οοιιτὶτιιιιιιιιιιιιιι απο ειιιετιιιιιινιιιιιιιι, επιιιιιιιο ιιιιιιιιιιιο ιιιιἱιιιιιτιιιιι οοιιιιιιοτιο,

ετ οιιτΙιοΙἱοιιο ΒοοΙετιιιο τιοιιο τιιτιιτιιιιι εεεο, Πιο !ιειιοιιισειιτο, οοιιΜιιιιιιε.

Ηιιιιιε ιιιιτειιι οοιινοιιτιοιιιε τοκοι· τετ ιιιιι τηιιιτιιτ, νἱιιοΙἱσοτι (ΜιτΒετιιοιΙτ

Επι Αι·ο!ιιν ν
,
τ
. Β
. 79 Π.)



46 Ρσσ1ιοιιιισιιοι›ιιΙΙο άσε Επι!. ΟσιισσιιιιΜ.

Ιιιισιιο σιιιιι ιιιιισειιισσι σσιιι·οιιιισιιιο οποιο οι σσιισσι·ιΜιι ισ σιιιιιιιιιισ

οι ειιιοιιΙιε ριιιισιιο, σΙσιιοσΙἱε. ιιι·πισιιΠο οι: οοιισιτισιιιΒιιο τσιπ σΝσΒἱο ιιιιιι

ο Βοιοιιἱεεἰιιισ Ριὶιισἰρο ΓΕΠΒΒΙΟΟ Μοοιισ Βιισσι·ιιιιι Ποσο ίιιοι·ιιιι: οριστο
!ιοισ, σσιιΕι·ιιιοτσ οτ ιοΗΒοοιο, οι απο ιρεσ θοΙεἰεεἰιιισο Ρι·ιιισορει οιιιιιο

οϊίἰσοἱτονοτἰτ, οι στο πωπω οσι·ιιιιι οσΒειειοιπισ, τοσοι· Αρσεισ!ισσο ΕΜΗ
Με» ιισιισοι·οιιιιιο, οι; εσΙοιιιιιιοι·οιιι σιιοιοι·ιιστοιιι οι σοσιοτιιιιι ἰιιιοτρσιιοιο

πιω, Νοε ισ Ι)σιιιιιισ ΡΙοιιο σσιιιισοιιιοσ ίσιο, οι: στο οπο ιιιἰεοιἰσσιἀἰο

Με Νοετιιιε σιιι·ιιο οι ετιιιΠο οι! σσιιιρσιιοιιάσε ἱιι ΜιιΒιισ Βειιιιιιιιιι Βιισιιιιι

οσσιοοιοοιισσε τα: ιιιτοιιιο ιισσι·ι·ιιιιιο σινιιιιιο ιοιισο οι·ιιιιτιο όσιιιο Ρι·σεοσιιι

ιΙ€Βιιοτιιι·, οκ σοιιιι εσΙοιιιιιι, οι ιιτισιιιι·σ ιιοιισοι·στισιιο Νσει:ι·ιι, (Μισο Αρο

ετσΠσειο Νσειι·ιιο ρστοοιοιιιι ρισιιιιιιι!ιιιο ειιμ·σσισισε θσιινοιιτισιιοο, ΟοσιιιιΙο,

Ριισιιι, οσιισσισσιο, οι οσιισοεοισιιοε ιοιισι·ο ριιιοοοιιτιιιιιι ορρισσοσιιιο,

ι·ιπιιισσιιιιιο, οι οσσεριοιιιιιο, ιΠιεσιιο Αρσεισιἱσι ιιισιιιιιιιιιιο, οτ Πι·ιιιιιοπιο

τοσοι· στοιιο οίΕσοσισιιι οσιιιιιΒιιιιιιο, σιιισιοσιιο ισ Πο σσιιτοιιτο, οι ρι·οιιιιοεει

οιιισοι·σ, οι ιιπισιοΜΙιιοτ οι: Νσοιι·σ οι Βιιιισιοο Βοσιε μια: οιιιιιισΙοτσιιι
οι οοι·νοτιιιιι Μ τω» Νοετι·σ σιισιιι Βιισσοεοσιιιιιι Νσει:ι·οι·ιιιιι ιισιιιιιιο ρισ
ιιιΜιιιιιιο οι: οροιιιὶσιιιιιε.

Μοιοι·ι ιιιιτοιιι σιιιι ρσεειιιιιιιο σσιποιιτισιιο οιἰσιιι ποσο οιισιιι ιιισιιοιιιιιο,

οι ιισι·ισιιιιιι· τσιπ νοιιοι·ιιΝΙοιιι Ι·`ι·οτι·οιιι Πι οοιιοιιι Μο8ιισ Πιισιιιιι Αι·σιιι

ορἰεσσρσιιι, ιιιιιι Μισο σιιιιιοσ ΟιιιιισΙισσο εοι;ι οοοΙοοιιιοι.ισσε σου Μισο; νιι·σο

ισ ιιω Μιιειιο Βιισιιιιι σοοοιιιοο, οι: ιιιιιιεσιιἱεσιιο ρι·σ οσο μπαι σιιιιιισ

ρι·ιιοιιιίοεσ, οι: μασ οι! ιιιιιἱσιοιιι Ι)οι ΒΙσι·ιοιιι, οιπισιω ιισιιιιιιιε ιιοσιιο
ιισσιιιοι:ο εοι·ιοιιτ, ασ ειιιιιιιισ ειιιάισ οσι·σιιι σιιιιιοο οιιιιιο, σσ8ἱιοιἰσιιοεσσο

οοιιιροι· ιιι Η σσιιΙ'σι·οιιτ, ιι: σιιτιιοΙἰοσο ιισσιι·ιιιοο ριιι·ιτιιο, σο οινιω σιιιιιισ
Μισο, οι οσσιοοιοοτιοσο ιὶἱεσιρΙἱιισο ορΙοιισσι·, οι ΕσσΙοοιιιο Ιοοιιιιι σΒιιοι·νειιιιιο,

ιιιοι·ιιιιισιιο ρισσίτσε, ιιοιιοειοει, οι σιιι·ιεΠοιισο ρἱοισϋε οι: νιι·ιιιιιε οιιισι·, οι:

ομοια σιισιισιο οποίο τοι'ιιι€οιιιιτ.
Ποσοι·ιισιποο πιάσω ρι·οοοοιιτοο Πιτοι·σο ιιιιΠσ ιιιισιισιιι τοιιηισι·ο σο

οιισιιιοτομισιιισ οι σΒιομισιιισ. ιιιιι ιιιιΙΙΒιιιιιο νιτισ νο! ιιιιοιιτισιιιο Νσειι·σο,

ιιιιτ Μο ιμισσιιιιισιιο, σιιιιιιινισ ιιισΒιισ, ιιιιι ἰιιοιισσεἱιστσ σοίοσιιι ιιστοι·ι,
ω: ιιιιριιΒιιιιι·ι μεσο, οοιι οοιιιροι· ίιι·ιιιιιο, νιιΙισσε οτ οί!ισσσοε οιιἱεισιο οι
ίσιο, οιισειιιιο ρΙοιισι·ισε οι ιιιιοοι·οο οΠ”οσιιισ εοι·τιι·ι οι σΒιιιιοι·ο, οι πωσ
ΙσσἱΙἰιοι· σΒεοι·νιιι·ι ιιοσοι·ο, ιιιισιισσιιο σοιισιτισιιοο οι μεσω ιιι ΤιιισΕστιι σοι

ρι·οοιισ οοι·νοιιιιιι·. Νσιι σσει:σιιτισιιο ΑρσετσΠσιε οι ΒγιισιιιιΙὶσιιο, ?τονισ

σΜισσει οι Πιιινοι·οοΙισιιο ΟσιισἱΙΙἱε, οιιἰιἱσ €.ιοιιοι·οΙΙΒιιο θσιιοΗτιιιισιιισιιο οι

θιᾶἱιιοιἱοιιἱσιιο, ιισ Νοειι·ιι οι ('ιιιισο!ιοι·ισο ΑροετοΙισσο ι·οοιιΠιι, μ·οοεοι·ιιιιι
σο ἰιιι·ο ιιιιιιοοιισ σου τσΠοιιιιο, ιιοσ ιισιι σιισι·ιιιιισιιιιισσο Εσσιοειιιι·ιιιιι, θερι
τιιΙσι·ιιιιι, σΙισι·ιιιιισιιο Ρισι·ιιιιι Βοσσι·ιιιιι ΕιιιιιισήσιιΕΒιιο, οιιιιιιι σσιιιιι·ιιιοτισιιο

ΔχισετσΙἱσο, νοΙ σιιιινἱε Βιιιιἱιιιτο σΠο ι·σΒοι·ιιτιο, ρι·ΜΙοοιιο σιισσιιο, ΙσιιιιΜο

οι Βιιιοι·ιο Δρσεισ!ίσιο ιιι σσιιιι·οι·ιιιιιι σιισιιισιισΙι!ιοι σοιισοσεισ, σσιιΒιιιιιιτιο,

οι ιιιιισνστιο, σο£οτἱεσιιο σσιιιι·ιιι·ιιο σιιιΒιισσσιιισσο. @Μισο σιιιιιἰΒιιιι οι οιιιΒιιΙιιι
ιΙΙσι·ιιιιι £οιισι·οο στο οιιριοεεἱο, οι: σο νοιώσω ἱιισσττἱο ΙιιιΙ:ισιιιοο, ἱΠΞε Μισο
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το οπο τ0ττοτο ροτπιοπεοι·τε, πιτ ρι·οοτιιτεεοτιιιπ οποοτοιπ «τσιπτιι:«ιτ, εροοτο

τττοτ, οτ οπρι·οεεο «τοι·οοππιοε.

τπεοροτ, «μπα «τττΊτοττο 1'στοτ ρτποεοπτοε Πττοτσε ιι«τ ετιιποτο, το «τοτ
Με «το οτε ττ«τοε τ”ιιοτοπ«το ίοοτττ, τοσο «τοτ'οτττ, οιι«τοπι Αροετοττοπ Αποτσττ-+
τετο «τοοοτπτιιιιιε οτ ιπππ«τιιπιπε, οτ οπτοπι ττππεοιιιρττε οττοπι τιιιρτοεετε,

ιιιιιπο τοιιιοπ ροτιττοἱ Νστ«ιτττ επτιεοττρττε, οτ ετ,οτττο πττοιιτο ροτεσπ«ιο το

Εοοτοετοετἱοπ «ττεπττιιτο οοιιετττοττιο ιποπτττε, ρτοπιι οτιτιιιιο ττττοε ο«ττιττιοιιτοτ,

ροι·Ξπ«το «ιο ετ ρι·ειοεοπτοε Ετττοτιιο τστοπτ οιιΜτιττοο νοτ σετοπεπο. Βτ το

εοροτ τττττοιπ «ιοο«ιοο οτ τπετιο «τοοοι·πτπιπε, ετ εοοοε εοροτ Με ο «ιπσ«τοπιιι

«μονοι ποοτστττπτο εοτοπτοτ νοΙ τΒιιστοπτοτ οσπττ8οι·ττ οττοπτπττ.

Νοττἰ οτπο σιππτιιο τισιπτιιοιπ τἰσοειτ τιππο ρο8ττιπιιι Νοεττπο οοποοε

ετοιιτε, ο«τρτοοποοιιτε, ι·πττττοοττοιιτε, ιιοοορτοττοπτε, ρτσιπτεετοπτε, εροπετσιιτε.

ιοοιιτττσοτε, τιοι·τοττοπτε, «το«ιτοττ, «τοτοοπττσπτε, ετοτιιττ. πιοιιττοττ, νοτιιπτιιτίε

τπίττποιοτο, νο! οτ που τοπιοι·πττσ οσιιττ«ιττο. Βτ «τοτε οπτοπι πω: πττοπτιιι·ο
ρι·ποεοιπρεοτττ, ἱπὰἱἔππτἱοποπι Οπιιιἱροτοπιἱε Ποτ, πο Βοπτστοπι Ροτι·Ι οτ

Ροοτί Αροετστοι·ππι Βτοε πο ιισνοτττ ίποοτεπτοιιι.

Πιιτοιπ Βοιιιιιο ιιρο«τ Βοιιοτπιπ Ροττοοι επιισ Ιιιοιιτιιοττοπτε τ)σιιιτπτοπο

ΜττΙοετπιο Οστττιοοπτοετιπο 0ιιτπ«ιοοοοετιιισ Νοιιο Βοοτιιιο Κοτοιι«τιιε Οοτοτιττε

Ροιιττττοοτοε Νσετττ Αππο Ποοἱπισοοπττο.

Μαι·ι”ιω (Μιά. Μοττοί Ρι·σ-Βοταιίιω. - Κ θαι·ιτ. Μποι.·πι'.
Ύτεε« «το θιιττο Ποιιιίιιίοο.ι· Βτοτί.

ΙοθττΟ τ· ΡΕΠΜΒΙ. «τ. δοριιοπίιπτ.

π. ΒοπΙ«τιεοΙιι·Η'τ «Με Βτ·πιΜιτιο1τ«ι1'ε «απο Βι·οΠιιιι·ε
το ΒοττοτΤ πο: τοπ «τοτ 1ϊτσεεπ. πω. $τοπτει·οοιοτιιιιο «τοτ ιινοττοπ Κοπιιποτ «τοτ

τοπιιττετιτπ«το οπι 22. Μπτ 1860 νοι·ιςο1οπτοιι εοοτιε Ποεοτεοπτινττττ'ο.

Πτο τττιι«τοτπτεεο, οιιοτοτιο «τοτ νσΠεοπ «τοτ πνττεοτιοπ δι. ΠοτττΒποττ
«τοπι Ρορετ οπο δι. Κ. Η. «τοιπ τττοεεττοτοο8 «τοπ 28. .τοπ νοι·τποπ «τοτιτοε
πτη;οεστιτοεεοποπ, «τετιιοτ' τοι Αοι;οετ νσττποπ .τπτιτοε τεττττοτττοπ οπ«τ τοι

Βοἔἱοτιιπἔετιτοττο ροτιττοτττοιι οοπνοπττοπ οποτε οιιοτονοττοτοτ ντ'οτεο πο

τοπ«τοπ πετ, ιππεετοπ τιοτ πττοπ ἱτιτοι· Κττοτιο ττοο οτοοτιοποπ Κοττιοττττοπ

«τοπ ροΕιιττοτιετοπ Βτιι«ττοσττ οιι«τ οτιιο πτσεεο Βοοπτοτιτ8οπ8 «τοτ Ποιιιοττιοτ

τιοττοττιττιιοοιι. τ)τοεο Βιιιρττπ«τοποοπ τιονοπτοπ «Με Ηοτ:« «τοε ΟΙιοττιἱττοιι,

ετοτοτιοπι «τίο ιιοτετττοτιο Εοττοπο «τοτ Βοετοτοιιοι «τοτ Πτε«ττϋοοεο ττ'ι·οττιοτ8

ιιιινοτττποτ τετ, ποοτι «ττοεοτ εοἱποτ 8τοττοιιι; πιο επ τοτιτιιιττοι· ιιπ«τ εοτιπιοτπ

ττοτιοτ. Πιπι ττοετ πτ›οτ εοπτοτοτι νστποοειιτοτεο «Πο Ρτττοτιτ στι. «Πο «τιιτοτι

στο ποποετοπ ΕτοτΒιιτεο τιοττιοτποτοτιττο [τομ «τοτ Βιιοτιο πιττ Βοτι«ι οπο

ιιιττ Βοποποτ Βοοτιοοτιτοπο τπε .τοπιο πο τ'ιιεεοπ; «τοπ Κτοτοε οπο «πιο
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ΒΙᾶπΒἱΒε Με Βεἱ ετκνεἱΒεπ ΖινεἱίεΙπ από Βεεοτεπίεεεπ Βἱπεἱεπόἰεπ Παει·
ΙτἱτεΙιΙἱεπεπ 82εΠππε από ΡΠἰοπ£επ όατεπ Με Μι·επΙίεπε ΑπωτΗΜ επ πε

Ιε!πεπ; και· Βεεεππ;απ8 νεα Ιι·ι·τπϋπιει·π από Ιι·ι·απ8επ παεπ Κι·αΠ;επ Βεἰ

επιι·εΒεπ; παπα· πΙΙεπ Πππεπῖπόεπ Μπα· εεΐπεκπ οπετπἱπΙἰεπεπ Αππε

ἔεινἱεεεππεϊτ νοι·ιπετεπεπ από Με απνετεπεεει·ΙΞεπεπ, πϋετόὶεεε όαι·επ Με

ἰεἱετΙἰεπετεπ Ψει·τι·πε;ε 8επ·ιὶπτΙεἱε£ε£επ ΒεοΜε όει· ΙαπποΙϊεεπεπ ΧΞι·επε

πα κνεπτεπ.

Βἰε νοτΙὶεΒεπόε ΠεπΙεεεπι·Μ πιό ἱπ όειπ πωπω όει· Μπα ΒτεΒἱεοποΓε

οπΙἱε8επόεπ πισω πιι·επ Πι·ερι·ππ8 από απο Βει·εεπϋεαπε; πα8Ιεἱεπ πο!!
εἰε όεπ επεπ επεεόεπτετεπ Ζννεε!τεπ Μεπεπ.

Ι.
ΒόεΙ:ΝίεΙε ιιιι/ Με νεΝιεπιπιπι'.εαε εει'£ Με· Βα!ἰ/£εα£ι'οπ Με· θεππεπίίεοι.

Ψα· πιότεπ εε Πα· εαεπόἱεπΙἱεπ από Με ποϋπννεπόΕΒ απε'ι·ει· νεπει·π

Ααείππι·απ8 :πετώ εἱπεπ Ιεπτεεπ ΒόεΕώΙϊεΕ νοτππεπαεεπἰεπεπ από επ Με

νοτΙκοπιπιπἱεεε επ ετἰππετπ, ανεΙεπε εεἱτ όει· ΒαϋΠοεποπ όει· οοπνεπ$ἱοπ

Με μια εϊπΕετι·ε$επ εἱπό.
Βεε ΖπετεπόεΙιοπιαιεπ από Με Βεπποεποπ Μ:: Ποπνεπποπ ανπι·όε

νοπ αΙΙεπ πω: πωπω ει·Βεπεπεπ ΚιπποΜεπ ιπἰτ €τοεεει· ΒεΓτἰεόἱἔππε
από ΜΙ: ΙεππεΓ£επι ΠαπΙτε ααΐεεποιππιεπ. νεα Ιπεἱπει· Βεἱτε πει· “απο
εἱεπ είπε ΜΞεεετΞιππ1απΒ οόει· Ππππῖτἱεόεππεἰτ. Μπα πω· εΠΒεπιεἰα πα

Μεόεπ ΜΜΜ, όεπ Ιἰἱτοπεπεοπόὶετ επόΠοπ εἰπππιΙ Βεἰ8εΙεἔΙ: επ εεπεπ.

Με πεἱόεπ Κειπιπει·π πεπεπ επ εννεΙ επϊεἱπεπόετἰοΙἔεπόεπ ΕππόΒεεεπ,
επ κνεΙεπεπ Με 'Πιι·οπτεόε Με νετπαπόΙππεεπ Με Βοιπ Βει·ϋπι·2ε, Με

απόε είπε ΒἱπαεπόαπΒ πεεεπ Μεεεπ νεα όει· Πτοεεπ. Βε8ἱεταπἔ εἰπ

ΒεεεπΙε.8επεπ ΨεΒ νοι·8επταεΜ, ασεπ νει· όἱεεεει ἱπ όει· ἱπΠἰπόἱεεπεπ

Τεεεερτεεεε εεεεΙιεπεπ. Αποπ Μα· πωπω όει· θοπνεπιἰοπ Βοππτε πἱεΜ

απει·υνει·Ωετ Ικοπιιπεπ, από: όεπ εΠΒεπιεἰπ Βε!κεππτεπ Πι·απόεεπεπ όει·

νει·ίεεεππε όει· ΙκεόιοΙἰεεπεπ ΚἱτεΙιε από Με όει· νοι·επεεεεεπΒεπεπ
ό

θοπνεπτἱοπ εννἰεεπεπ όειπ ΜΗ. ΒταΜε από θα. Μιήεετε!; όειπ ΚϋπἰΒ νεα

Ψαι·τεπ1Βει·8. Π: ιππεετε ΑΠεπ, Με πια· εἰπἰεετιπαεεεπ από: όεππ Πεμπ
ιπεπόε Βε!κεαπτ εἰπό, εοίοττ Με Ψεπτπεππιππ8 εἱεπ όετΒἱε€επ, όεεε όει·

θι·οεεπ. Βεεἰεταπε νεα Βεπεπ όει· Κίτε!ιε πι όἱεεει· οοπνεπποπ αεπ:

Βεόεα€επόε θοπεεεεἰοπεπ Βειπαεπτ νοι·όεπ πνει·επ, πειπεπΜεπ πἱπεὶοΙπΙἱεπ

Μ:: Π:ϋπόεπεεεαππε από όει· νει·ιππΙταπε Με Κἱτεπεπνετπτϋἔεπε.
Με ει·ετε Βεννεπαππ εεεεπ Με θεανεπτΕοπ @πε νεα εἰπει· επ Πατ

πω! απ Νονεπιπει· ν. ό. ε!η;επεΙΩεπεπ νετεππιππΙαπΒ ρι·ο0εεωαπεοπει·
Μεππει·, όαι·απτει· αποτεετεπόεεπε Ρι·εόϊΒει·, ειπε. ΒΞε Οοπνεπτἰοπ ναι·όε

νοπ όει· θι·οεεπ. Βε8ἱει·απ8 όεπ 8:5πόεπ επι· Κεππ£πἱεεπεΙιιπε νοι·εεΙε80,

Με όει· ΖαεεΒε νεπει·ει· ΙεεἱεΙπεἱνεπ νοι·Ιεεεπ Με: όἰεῇεπἰ8επ εἱππεΙπεπ
ΡαπΕτε, ανοι·παετ Με νετίεεεαπἔεπιϋεεἰ8ε Ζαεπιππιαπ8 όει· Κεπιιπετπ

πϋόιἱε εεἱ, »πανω όἱεεεε ΒεοΜ όει· 8τϋ.πόε πασα ἱπ όε1π Απ. ΧΧΙΙΙ. όει·
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θοιινεαιἱοα αεεοααει·ε αεννεαι·ι νναι·αε. Πατει· αεαι 5. Βεειιι·. ν. α. νναι·αε

αιε ιαιρειΙιεΙιε ΒαΠε νοια 22. Βερι. ν. α. Με αει· θοανεααοα ααι·εΙι εΐαε

εΠει·αϋειιετε !εααεε!ιει·ι·ΙιεΙιε νει·οι·αιιααε ια αεια θι·οεε!ι. Βεαιει·ααΒεαιαΜε

νοαι 16. Βεεεαιαει· Νι·. ΒΧ. ιιααΙιειι·ι ααα εε ννιιι·αεα αἰε αειΙιειΙιειεα
Μίαιε!ει·ιεα Με αει· Βιαιειτααἔ ααα Δαείαιιι·αιια αεα νοΙΙιιααε αεααίτι·εατ.
Αα αεα πα Παι·Ιαεα ει·ϋα'αειεα Λαμια' ι·ειιιτεα αει. εΜιιιΙα εε!ιι·

!ιει'ειεε, ααεαεεεεεπτε Αααι·ιαε ια αει· Τεεεερι·εεεε Με αιεἱειεαε ααι·
νεα Ρι·οιεετεατεα αατει·αειεΙιαειε, αεΒεα ει.. Οοανεααοα Βει·ιαΜειε Ρεα

αοαεα αει αει· αινεἰτεα Καιιιιαει· πια ο!ιαεεία|ιι· εεε!ιεειια ειιαεεαα Πατει·

εειιι·ιίτεα; κνοεεεεα ααιει·αιααιαε ΒααΙιεαι·εεεεα εα Β. Κ. Η. αεα θι·οεε

|ιει·ιοα θα· αειι ΔεεειιΙαεε αει· Οοανεαιιοα ιαα αεα Νεαιεαεαατει·εεαι·ιίιεα

νεα ο!ιαεείαιιι· Μαΐ ααα εαΙιειε τειαιειια !ιααιοΙιεε!ιεα Πατει·ιαεαεα 8ειεαιαεα,

ννονοα αεα Κειαιαει·α νεα αεα ΙιεΕι·εαεααεα Πατει·πειειιαει·α ια ειαεαεα

`ΕιααεΒεα Νεειιι·ιεια; Βε.ειεαεα νναι·αειι. αε ιααα εε Μι· ννἱειιτἱα ααα, αιιιιε

αιε ΜιιαΙιεαει· αει· Κειααιεια Παει· αιε Βιιιααιαα8 ααα αιε ΨααεεΙιε αει·

καιΙιοΠΕεα αεα Ι.ιιααεε ιιαΕ ε.αιΙιεατιεεΙιε Ψεἰεε ια Κειιαιαιεε 8εεεται
νναι·αεα, ο!ιαε _ιεαοε!ι ειαε ΖαεταααιΒιιεα; αει· Κααιιαει·α αιαειεΙιαιεΙι αει·

ΕατεεΙιειαααε Παει· αιε οιιιιιΒιιειι αιεεεει αιαειενει·ιι·εεεε ἱαι θαιαπεα εα

καει·Ιιειιαεα. ΑειιαΙιεΙιε Βι·ΕΙαι·αα.ειεα ικα θααετειι αει· Ααίι·εε!ιιααΙιααε ααα

Δαει'αΙιι·ααε αει· θοανεααοα ει·ι'οΙειεα νεα Βεαεα αεα εεειιαιαιΦεα Μαιο

ΙιεεΙιεα Οαι·ετ-ΚΙει·αε ιια ει.. !ιειαεα Κεαιαιει·α.

Πααεεε!ιτει αΠεε Ι)εεεεα ειεΠιε αἱε θοιααιἰεεἰοα αει· κανειι:εα Κειαιαει·

ἱαι Ματ: α. α. ααα; εαιἱαεατει· Βιιαιιαεααιεαιαειτ αεα Ααιι·αε ααΐ ειαε πια

δε. ΚααιΒΙ. Πο!ιειι: αεα θι·οεειιει·ιιοι; :ια ι·ιεαιεααε αατει·ιιιααιΒετε Ααι·εεεε

νοα Βεἱιεα αει· ειιααιε Με αει· Βα.τε: ..Βειαε Ι(ϋιιιαΙιεΙιε Ποαειε ννοΠε

εει·αΙιεα, αιε αΙΙει·αϋε!ιειε Ιαααεεαει·ι·Ιἱε!ιε νει·οι·ααααε νοαι ε. Πεεεαιαει·

ν. σ., ννεΙεΙιε αιε ιαιρειΙιε!ιε ΒαΠε Με αἰε ια αιεεε ααι'αεαοιιιιαεαε νει·
ειαΙιει·ααε; ιαιτ αεια αει!. ΒταΙιΙε νοια 28.. Μαι ν. ε. εααιαΙι, ιαιιΙειπει·ει·

εαεεει· ΨιιΙιεααιΙιειι εειισεα, Βεαιε!ιααΒεννειαε αἱε!ιτ ια Ψιι·Εεεαι!ιειε ει·ετεα

πια Ιεεεεα."

θΙειεΙιεειαε αιἱι αει· Δαεαιαιε αιεεεε αεαι·αεΙαεα Οοιααιιεειοαεαει·ιεαιε

νναι·αε ιια αιε ΒαιααειαααΠεαει· εἱαε Πι·αεΙιεεαι·αϊ νει·αιεΠτ: ..Ειπε Ιίαιααιει·.

(αι·ααα|εεεα Πα· αεα θααιαιιεειοαεΒει·ιεΜ: Παει· αἰε θοανεατιοα :Με αεαι

ιιααειΙιεΙιεα 8ια!ιΙε;" ννειεΙιε νοα αεαι αεεἱΒαἱιαεα Βει·ιαΙιτει·εταττει· αει·

ιιαει· -αἱεεεα θεεεαετιιιια ειαιιαατεα οοιαιαιεειοα αει· ει·ει:εα Κααιιαει· ααα

ει” Με ννοι·ια αει· Βεννειε νει·εαε!ιι: ιναι·αε, αεεε αιε θι·οεειι. Βεαιει·αιια·
Για· ειεΙι ιαΙεια ειπε Ζαιιααιαιααα αει· Βιιιααε αεα Βτε.ειενει·ιι·αε αει· θεα

νεααοα αιεΙιε ιιααε ι·εο!ιεεειΙτια ιιαεεαΠεεεεα αϋααεα.

Πει· Αιιιι·εα ε" Οοιααιἱεεἱοα` νναι·αε νεα αει· αννεἱιεα Καιαιαει· ια
αει· Βιιιααα νοια 80. Με” α. σ. ιαα αι·οεεει· ΒιιαιαιεαιαεΙιι·Ιιειτ εα

Βεαοιαιαεα.

Πεε'ε .4ι·εΜε βια· Μαιο!. Κα·εΙιεαι·εσ.·Ιπ. Π. Μπα. ε
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Πιιι·πιι! ι;οι·τι!ιτο Β. Κ. Η. ι!οι· θι·οοιι!ιοι·ποπ ποίοι·τ ποπ 2. πρι!! ι!!ο
Οποτε ι!οι· πο!ι!οπ Π!π!πτοι·!οπ ποπ Αοιιιιοοι·ιι ιιπι! ποπ Ιπποι·π ιιπτοι· Απ

οι·ποπιιππο πο! ι!οιιι οι·ιιτοι·π ιιο!ποι· τοοιιοπ Π!οππτ!ο!πτιιπ8οπ , πο! ι!οιπ

κονο!τοιι ιιο!ιιοι· !πι.ιωππι!ποπ πω! τι·οιιοπ Π!οποτ!ο!πτιιπ8οπ (Βο8.-Β!. 1880.

Ν!. Χ!!!.) πιο οπτ!ππποπ ιιπι! απο! ππι!οι·ο ο!ιοι·πτο Βπτ!ιποποι ι!οι· !ζι·οπο :ιι
!ιοι·ιιτ'οπ !π ι!οπ Ροι·ποποπ ποπ οποπ ποιοο!ο!ιποτοπ ι!οο!ππ!ι·τοπ Βοι!ο!ιτ

οι·πτπττοι·π που θοιπιπ!ειει!οπ ι!οι· οι·πτοπ Κπιιιιιιοι· ιιπι! ο!ποπ Μ!τε!!οι!οπ ι!οι·

Μήοι!τπτ ι!οι· ιιιινο!τιιπ Κπιιιιιιοι·. Νποπ ο!ποι· Βι·οτ!πιιππ επ πο!ι!ο Κωπ

πιοι·ιι νοπι 2. Αιιτ!!, ινο!ο!ιο 8ο. Βιιοο!!οπι ι!οι· Ηοι·ι· Βτππτο-Μ!π!πτοι·

ΒτπποΙ ι!οππο!ποπ !ιιι π!!οι·πϋο!ιετοπ Αιι!τι·ιιπο ιπ!ττ!ιο!!το, ”ινοΙΙτο Θ. Κ. Η.
ι!οι· θι·οοπποι·ποι; πιιο!ι ιιπο!ι ι!οπι Βοοο!ι!ιιππο ι!οι· οινο!τοπ Ι(πιιιιποι· @ποπ
ι!!ο οοπνοπτ!οπ ι!οπποο!ι ι!οπ Βοπο!ι!ιιππ ι!οι· οι·πτοπ !(πιππιοι· !ι!οι·ι!ποι· οπ

ννπι·τοπ απο ι!πππ οι·ετ ε!ο!ι ι!ο!!π!τ!ν οπτπο!ιο!ι!οπ. Π!οποπ Α!!οι·!ιϋο!ιετοιι,

ι!οπ ιιιιππο!ιπτ ποτπο!!!πτοπ Μ!π!ετοι·ιι ι!οι· πιιιιιινπι·τ!ποπ Αποο!οποππο!τοπ ιιπι!

ι!οπ !πποι·π ποΙιπππτοπ Αππ!ο!ιτοπ πο! ι!πι·ο!ι ο!ποιι Ει·Ιππο ποπ Ρι·πει!ι!οπτοπ

ι!οπ Ι!!π!πτοι·!ιιιππ ι!οπ Ιπποι·π νοιπ 81. Μπι: ππ ι!!ο ϋτΤοπτ!!ο!ιοπ !)!πποι·
ι!οπ Εππι!οπ !π ι!οι· Ψο!πο νοι·Βοοι·ι!!”οπ, ι!πειι ο!ιι τ'οι·ποι·οπ Ζπππιπιποπεοποπ
π!ο!ιτ π!ει τπιιιι!ιο!ι οι·οο!ι!οπο ιιιιι! οπ ιιο!οπ ι!οππινοποπ ι!!ο ποπππιιτοιι

Μ!π!πτοι· !!ιι·οι· Β!οπετο οπτ!ιοποπ ινοι·ι!οπ.“ Ποτ ππεο!!!!ιι·το !!ι·Ιπιιπ πιι

ι!ἱο ϋτ!'οπτ!!ο!ιοπ ΠΙοποι· νοιπ 3!. Μ” οπτ!ι!ο!τ ι!!ο Βι·Ιι!πι·ιιιιο, ι!πιιπ ι!!ο
θι·οοει!ι. Βοο!οι·ιιπο !'οι·τινππι·οπι! ιιιιι! πιιο!ι @τα ποο!ι ππ πω· Οοπνοπτ!οπ

τοπτ!ιπΙτο. Αιιο!ι !ιπττο, Μο ι!!ο !!ι·οτ!πιιππ ππ ι!!ο Κιιιιιπιοι· ι!πι·ο!ι ι!οπ

Ηοι·ι·ιι Μ!πἰπτοι· 8τππο! ιτϋι·τ!!οπ πιιπτ, ,,8. Κ. Η. ι!οι· θι·οπε!ιοι·ποπ ποπ
ι!οπι Αιι€οππ!!ο!ιο ππ, πιο ι!!ο ππιιοτ!!ο!ιο θοπνοπτ!οπ ο!ποπ Ψ!ι!οι·οτππι! !π

ποπ Κπιιιιποι·π ποινοι·πιιι·ιι!οπ ποπἱοπ, ι!!ο !ιι·πτ'τ!πο Ψοι·τ!ιο!ι!!πιιπο ποπ να·

τι·πποπ ιιιιι! ι!ἰο Απινοπι· ο!ποι· Βοο!πιππτ!οπ πο!ποιι Μ!π!ιιτοι·ιι επι· Ρ!!!ο!ιτ

€οιπποπτ; ι!πΒοποπ οπο: πιιο!ι 8ονι!!ποοπτ, σ.!!ο ι·ο!ιιο ιιιινοι·τ'π!πο!ιτο Μο!πιιιι€
ι!οι· Βιππι!ο πιο πϋι·οιι.“ !)!οπο, ιιπι! !ιο!πο ππι!οι·ο πιτ ι!!ο ο!!!ο!ο!!ο !!ι·

!ι!πι·ιιπ8, ινο!ο!ιο !!ποι· ι!οπ ο!πΒοτι·οτοποπ Ψοο!ιπο! ι!οπ Μ!π!πτοι·!ιιιππ ιιπι!

ποιο Βιιετοιιιπ πο! Βο!ιππι!!ιιπ8 ι!!οποι· !!!ι·οπΙ!ο!ιοπ Αππο!οποππο!τ ποπ Βο!τοπ

ι!οι· θι·οπε!ι, Βοο!οι·ιιπο ππ ι!!ο Οοποπτ!!ο!ι!ιο!τ εοπ·οτοπ !πτ.

Ψοπ ποπ πο!ι!οιι ποπ ο!πτι·οτοπι!οπ νοι·πιιτιιοι·τ!!οποπ Βιιιτ!ιοπ πω· Κι·οιιο

οοιιτι·πε!πιι!ι·τ οι·πο!ι!οιι ι!οπ 7. πρι!! ο!ιιο π!!οι·ποο!ιετο Ριοο!ππιπτ!οπ, π·οι!π

Βοοιιι;τ ιιι!ι·ι!: ι!οι· Βοει:!ι!πεπ ι!οι· :ινι·ο!τοπ Κιιιιιιιιοι· Ι!ποι· ι!!ο νοι·ο!ιιππι·ππ,·;

ιπ!τ ι!οπι ρι!ιιετ!!οποπ ΒτιιπΙο Ι!οπεο ο!ποπ νοι·πο1ιιππ!πονο!!οπ νοι·τ'οποπποπ

ετι·ο!τ πιιν!ειο!ιοπ ι!οι· Βοο!οι·ιιπο ιιπι! ι!οπ 8τππι!οπ ποί!!ι·ο!ιτοπ. Πι πο! ι!οι·
οπτεο!ι!οι!οπο Ψ!!Ιο Βι·. Κ. Ηοπο!τ, οποιο ι!οι· θι·ιιπι!οπτε ι!οι· Βο!πετετπιι

ι!!ο!ιο!τ ι!οι· !ιπτποΙ!ποποπ Κ.!ι·ο!ιο !π 0ι·ι!πιιπ8 !!ιι·οι· Αππο!οποππο!τοπ και·

νο!!οιι θοΙτιιπο Βιιπι·ποπτ ννοι·ι!ο. Β!π θιοποτ5, ιιπτοι· ι!οιπ δο!ιιιτε ι!οι·

νοι·Εππειιππ πτο!ιοιιι!, ιιιιοι·ι!ο πο: Ριοοπτεπτο!!ιιπε ι!οι· Κ!ι·ο!ιο ο!πο π!ο!ιοι·ο

θι·ιιπι!!ποο νοι·πι!ι·ποπ. Ιπ ι!!οποπι θοειοτιιο ιιιιι! ι!οπ ι!πι·πιιτ' πιο ππποιιι!οπ

νο!τοιιι Αποι·ι!ιιιιιιποπ ποιοι: ι!οι· !ιι!ιπΙτ ι!οι· Ποποιο!π!ιιιιιττ πο!ιιοπ !ιοι·οο!ι
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αμεα Ααιιαι·ααΙι ιιααειι. Βιιι·ιιαΕ ινιι·α αιε ΖαειιΒε αεΒεαεα, αιιαε αιιεα

αεαιιεΙαεα θι·αιιααιιτιιεα ιιααιι αει· ενιιααειιαειι-αι·οτειιιιαατιεεα-ααιι·ιεα Ι.ιιααεα

Βιι·αΙιε Με α» Πι·αααιεεε ιαι·ει· νει·ι'αεεααΒ ειαε ιααειιααετ ίι·ειε Παι

νιειιεΙααα αεα ιιαι·τ ιι·ει·αεα εσΠ; εααιισα «επι α" Ψααιιεα ε.αεεεερι·σεαεα,
ααεα αει· ΒΙειεαε θι·ααααιιω αει· ιιισειιααετ Ει·ειειι Βαιννιεαιαα8 ιιααα ααα'

αεια ιιααει·α θεαιειε αεα Βταιιτειεαεαε ιι·αεατααι· νει·αε.

Βει αιεεει· Εεεε αει· Βαεαε ααα ισα αει· Ει·ιεαιεεασϊ τα· νει·ιιιιιεαιετ,

ια ειαεια αα€ει·ιαιιαα;ετεα Βεαι·ειαεα ιια δ. Κ. Η. αεα θι·σεεαει·ιισα α. α.
12. Αρι·ιΙ α. .ι αειαε Βεασι·εαιιιασ εαι·ι'αι·σατενσΙΙ ααι·ιιαιεεεα ιιαει· αεα
Ψεε, ενειεαεα σε αεααεειειΙιεα νει·αατινσι·ιΙιεαεα Βιιιαε αει· Ιζι·σαε πι·
εααΙιεαεα Βι·Ιεαιεααε αει· Αιι€ειεεεααειιεα αει· ικατασιιαεαεα Κιι·εαε αεα

Ειιααειε €ωαιιιι αιιιιεα ααα εαεαασ εαι·ι'αι·σατενσΙΙ πα ει·Ηαι·εα, αιιεε αει·

Βι·ιααιεαιισΕ ειεα ααι·εα εεια Αααα ααα αεια θεννιαεεα νει·αιιααεα ειαε,

ιια αεα ααι·ιια αιε ι·εεαιααεεαι.ιιαιε ααεεεεαΙσααεαε θσανεατισα αει· Κιι·ειιε

ει·εναεαεεαεα ενσαιει·ινσι·αεαεα Βεεαιεα ίεατεαααΝεα, αα ιαια αει· αει!.
πω, ανειεαεαι ει· αεα ιιιι·εαΙιεαεα θεασι·εαιιι πα Ιειειεα αιιαε. αιε Οσα
νεατισα ααι· Νιιαααεατααα ααα, εσνιει Μεσα αεαι ει·ααιεεαϋαιοαεα ΒιααΙε
ααιισιαιιιε, :ατα ΨσΙΙιαεε ιαιτεειαειΙτ αεαε.

Πα αιεα ααιει· αεαι ΚΙει·αε ειαε ει·σεειε Βεααι·ααιΒααε Παει· αιεεε

Βιιαα ααει·ινιιι·ιετ εια8ειι·ετεαε Ψεααααιι· αει· Ι)ιααε αειΒιε, ιιαει·αιειια ιιαεα

παταει Ααιι·ιιαεα αεεεααια ιια αεα Ει·ααιεεασι ΒεΙααμεα; ασ αιειι αεα

αει·αειαε ι'ει·αει· νει·ραιεαιει:, αιιεα ΠαιΙααΕ ειαι8ει· Ζει: ιιιιαα Αααειιαααἔ
αεα ααιει·ι.αιιαιΒετεα δεαι·ειαεαε ιια θ. Κ. Π. αεα θι·οεεαει·ασε, ια νει·

ιι·ιιαΙιεαει· α'σι·αι ειιι Βοαι·ειαεα α. α. 21. Αρι·ιι ιια αεα Κιει·αιι ια ει·
αιεεεα, νειεαεε ιεαεαι ειαιιειαεα θειαιιιααεα ιααινιααεΠ εαεεειεΙΙι αναι·αε.

Ια αιεεεαι Βεαι·ειαεα πιναι·αε αιεειειαε Βι·ιιιιι.ι·ααε ααει· αιε Ααιι·εεαιαεΙιααε
αει· θ'σανεαιισα, ανειεαε Βι·. Κ. Η. αεια θιι·σιιααει·ασε αατει·ταιιαιαετ ναι

Βειι·αΒεα ενσι·αεα να, ια εεειααει:ει· α'σι·ια ααα πια α” αϋιαιαεα Βε
ει·ιιααααι; ααεεεερισσαεα; ααΒΙειεα νναι·αεα Ψσι·ιε αει· Βει·ααιΒααε Με
αεα Τι·σετεε αει αιεεει· αεαεα Υει·αϋαει·ααε α» ασ ΙααΒε ει·εεαατεα Βεεειααε
αει· αιι·εαΙιεαεα νει·αιιΙταιεεε αει€εια82, Με εε αναι·αε αεα Μιη;Ιιεαει·α
αει: ΚΙει·ασ ααι'αεΒεαεα, σε ενειτει·α ειναι αϋιαιΒεα Ψειεαααεα αεα Βαα
αιεεασια ια Βααε ααιιαανει·ι:εα. Βιεεεει Βεαι·ειαεα ιια αιε Μιτειιεαει· αεα

ΚΙει·αα ααιτε ειιι θεαι·ειαεα α. α. 7. Μαι :και α'σιεε, ια ενειεαεια αει·

.'~8¦¦ Ρι·ε1ειαεαιαεε θι·σειια. Μιαιειει·ιααιε α. Ι. ..Μι Ααιτι·αε αεα Βταιιτα

ιαιαιετει·ιααιιι“ αεια Ει·καιιιαασι ιιαεεει· Αααει·αι αειαει·ιιτε, αιιεε ααα Βααα

αεαι·ειαεα ιια αιε θειετιιοαεα νσια 21. Αιιι·ιΙ ειαε 8ιιααΙιεασ α'ει·αεααααε
αεα Βταιιααααιιτεε ειαεε Πατει·ιαιιαεα ιειαε, ενσΒεαεα α” Ει·εαιεεασι' ια
ειαεια Βεαι·ειαεα ασια 22. Μαι ιια αεα αεααααιεα Ηει·ι·α Ρι·ιιειαεατεα

αειαε ΠαααΙιιααεννειεε ι·εεαιΕει·τιαιε. Βιεεε ααεεΓααι·τεα νιει· ΑετεαετιιαΙιε

ειαα αιεεει· ΒεαΒιιααιια: ια ειαεια Αααααεε (Βειαιαε Α.-Π.) αειαεΒεαειι.
Βιε νεα αει· ιιιαιιιιι αει· Ζειειαεα Κααιαιει· αεεεαΙσεεεαε Ααι·εεεε

α. κι



52 πισω; ΒοπιισοπτΙτ'τ στο οπο. ν. πωπω ν. οτι. πιο ιοσο.

ΒοΙοιιετο επ σοι· Ει·στοπ Κοπιιιιοι·. Ισ σοι· Βιτιππο σοι·οο!ποιι νοιιι 15.

Μπι σ. δ. πουτσο ποσπ σοιιι Αιιτι·οπο σοι· Μο)οι·ιτοτ σοι· σιιιιπ Βοσιοπιτοιι

θοιιιιιιἰεοἱοπ οιιι πιοτινιι·τοι Ποποιοιισο επι· ΤοΒοοοι·σιιππο σσι·σπ Βτἱιιιιιιοιι

ιιιοπιποιτ ποεσπΙοποοπ, σοο Ιππιστε: ,,Βιιοσ οποπ σὶο οι·οτο Κοιιιιιιοι· οἱσπ

Βοοοιι οιιιο 0ι·σιιπιιο σοι· νοτπῖιΙτιιἰοοο σοπ ιιοτπσΙ. Κἰιοποιι€ονιιιΙτ ἱιιι

θι·σεσποι·ισοτππιπ σιιι·σπ οιιιοιι οπιιο ετσιπσιεσπο Ζποτιιιιιππιιο οποοεσπΙοει

οοποπ Ψοι·τι·οο ιιιἱτ σοιιι ρπροτΠσποπ 8τιιπΙο οποορι·οσπο, σιιοπ ιιποι· ποἱ

σοιιι Πιιιστοιισο, σιιειε ισ σοιιι οΙΙοι·ποσποτοπ Μππιτ'οοτ νοιιι Τ. ΑΡΗ! σ. δ.

σιο Απεισπτ σοι· 8τοοτιιι·οοιοι·πιιο τοιωωιι νοι·τιππσοτ πιοι·σοιι Μ, σἰο

ΒοσπτσοτοΙΙσπο σοι· Κπ·σπο ιιιι Ψοπο σοι· θοποτεοοπιιιιο ππσ οοιιιιτ ππτοι·

Τποσιιοπιιιο στο 8τιιιισο »π ι·οοο!ιι, οιιι Βοιτι·ιττ το σοι· νοιι σοι· ιιινιοιτοιι

Κιιιιιιιιοι· ποεσπΙοποοποπ Ασι·οοεο σοιιι Ζινοσπο ιπι·οι· ίοι·ιιιΠσποσ Ποποι·

ι·οιοπππο ιιιοπτ ιιιοπι· Με ιιτιοεοπσ οι·οσποιιιο, σ·οοεπο!π ιιιιτοι· οποσι·ιισΕ-·

πιο Ηισννοιεσπο σοι' σιοεο θι·σιισο επι· Τοεοοοι·σπσπο πποι·οοιιιιιιοοιι
ονοι·σο.“ Πιο Μο)οι·ιτστ πετι·ιιο· σι·στοοπιι Βτἱιιιιιιοιι Βοοοιι ιιοπτ. Ποι·

Μιποι·ιτοτ 8οποιτοιι σιο Βτιιιιιποιι σοι· σσι·σππιπσπτιοοιι ππσ οι·πιιισπτοιι

Βτοιισοοποιι·π πο, σο πιο στο οπιιιιοιιτο Μο!ιι·ποιτ σοι· νοπ σοιιι ο·ι·πιισ
πσι·ι·ΙΕσποιι Ασοι οι·ιιιιππτοιι Αποσοι·σιιοτοσ. νοπ σοπ οσπτ ΜἱτοΙἰοσοιιι,
κινοΙσπο σοι· νοι·ϊειιιοππο ιιοσπ νοπ Βι·. ποιοι. Ηοποιτ σοιιι θι·σοσποι·οοο
ππσ οσοι· πω· σοσοειιιοΙ οι οιιιοιι Εσπστπο οι·ιιοπιιτ ονοι·σοιι, Μοτο οἱιι
Μειωσα νοι· σΙοοοι· νοιποιισΙσπο πι πιο Ηιιιισο Βι·. Κ. Η. σοι: θι·σειι

Ιιοι·οοεο σοιιι Μιισσπτ "πι, οἰιι ιιιισοι·οο ΜιτεΙιοσ οι·πιιτ εισπ ππσ οι·πιοιτ
ινο8οπ ποιοοιισοι·οι· νοι·ποΙτπιποο οἱποιι Πι·Ισππ.

ΑΜ' σιιο Βππσοοπτοιποπ σοε Ει·ιιπιεσποίοει νοιιι 21. ΑΡΗ! οι·ίοΙΒτοιι
ππσ οι·Ι'οιοοιι πω, οιίιπι·οιισ Μι· σἱοσοσ οσιιι·οιποιι, Ασι·οοεοιι νοπ τ'ιιοτ
ιιιιιιιπιτΙισποιι θοἱοτΙἱσποιι σοι· ΠΙϋσοσο, κιιοι·ιιι οιο σιο νοι·οισποι·ππΒοπ ιπι·οι·

Βι·Βοποπποιτ ππσ ιπι·οο σιιιιοιιιποποιι (Ιοπσι·οιιιιιο σοιιι Ει·ιτπιεσποτ' ννἰοσοι·

πσΙοπ ππσ οποιοισπ ιπι·ο Βοι·οιτννιΙΙιοποιτ ιισσσι·τισποπ, πι· Δστ'ι·οοπτποΙτπιιε
ππσ :πιο νσΠιιπε σοι· ιιι σοι· Οσιινοπττοιι οπτ'ο ποσο ιιπσι·Ιιοπιιτοιι Βοοπτο

ιιιιτππινιι·ποιι.

Νοοπσοπι σοι' σιοιιο Ψοιπο σποτ σἰο ΑποοΙοοοιιποιτ σοι· θοιινοπτιοιι

ισ ποἰσοιι Κιιιιιιιιοι·π Βοοσπισεοο @σποτ οποιοι, πο Μοτο σίο θι·οποπ.

Βοοιοι·πιιο σοι· $νιιοττοιι Κοιιιιιιοι· πι σοι·οσ πω” νσπι 22. Μπι σ. δ.
τοΙοοιισο οοσπο θοεοτοοπτσιπι·Ι'ο νοι·, στο: 1) σποτ σιο ι·οσπτΠοπο ΒτοΙΙιιιιο
σοι· Κιι·σπο ππσ ω· πιι·σπΠσποπ νοι·οισο ιιιιΒτοιιτο; Σ) θοσοτιοοοπτνιπι·ί,
οισσσι·οπ σοπ ιιιιτοι· Ντ. 1 οοιιοπιιτο θοσοτο πιιτοι· σοιι Βοπιιτι σοι· Ύοι·

Ι'οοοππι; οοιιτοΠτ οπο, 3) θοοοτποεοπτνιπι·π ιο·οι·ποσπ σιο Πιι·στοπ νοπ
Εϋι·στοσποι·ο ππσ νοπ Εοιπιιιοοιι το ἰπι·ο Ροτιοιιοτοι·οσπτο νἱοσοι· ιιισοιιι

Πιιιϊοποο οιιιτι·οτοπ, ισ ονοΙσποπι ιπιιοπ σιοοπ Βοοπτ τω· σοι· Βι·Ιοοεπιιε
σοε θοσοτοσε νσιιι 24. Γοπισσι· 1849 ιοπετιιπσ; 4) σποτ σἰο πιιι·οοιΠσπο
δτιιιισοοποιιιιιτππο ισ ΑποποπιιισίοΠοπ, 5) σποτ σἱο ΑποσπιιιιΒ σοι· Ει·ιτιοπσπεο
ι·οοπτο πι Βοσπο πω' πιο Βοποιοιι σοι· Κιιισοι·; θ) στο στο Βοστι·οΕπιιε
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ι·οιι Αιιιιοπιιοοιιι·πιιοιιοπ πω· θοιάιιοΙιοπ. Ε.ο ννιιι·πο ιιοάι πιοεοπ νοι·ιοΒοιι
ποι'οι·τ :κι πει·οιι Ρι·ιιιππο άπο οπο ιιοιιπ Μιη;ιιοποτιι ιιοετοιιοππο Πάπ

ιπιποιοπ Βοοιιιιι, ονοποι πω· ιιοπιοι·ικοπεννοι·άιο Πιπειτοππ οιιιτι·ιιτ, ποοε ιπ

πιοεο οιιιιΙι·οιοιιο Ποιιιιιιιοοιοιι ιιιιάι πιοΜ οιπ Μιι€ιιοπ οπο πω· Μιποι·ιιιιι:

πω· Κιιιππιοι· ΒοννϋιιΙΙ: ινιιι·πο, οιι€Ιοιάι πιιι·ιιιιιω· :πινω ΒοοιιτεΒοιοιιι·ι:οιι
ννοι·οιι, ννοιοιιο πιοιιοι· ιπ πιοεοι· ΑπεοΙοποπιιοι1: πω· θοιινοπιιοπ νοι·ιιιι€ε
ννοιοο Βοοι·ιιοιιοτ πωπω. Βιοοοι· (ιοπιιιιιεοιοιι ποπ ιιιιππιοιιι· πιο ποπο

θοποιηοπιιπο επι· οπο” νοι·, ιιππ οο 'πιο ιιιι·οι· Βοι·ιοιιιοι·οιοιιππο οπτ
ΒοΒοποοοοιιοπ.

Νειάι πω· νοι·ΙιιΒο πιοοοι· ιιοιιωι θοοοποοοπτννιιιΕο νοιι 8οιιοπ πω·

θι·οοοιι. ΒοΒιοι·ιιιι€, πάτο πω· Ει·ιιιιοοιιοί, ιιτοΙοιιοιπ νοι·ιιοι· ιιοιπο Κωιπι
ιιιεειιοιιιιιο νοιι πιοιιοπ Επιιινιιι·ι'οπ ΒοΒοποπ ννοι·πωι ονοι·, ιιειάι ποπ ιιππ

οιιιιοΒοιιποπ Ρπιοιιιοιι ποπ πιο Ι·'ι·οἔο επι οτοιιοιι ιιππ ιπ οι·πετο Ετννιι8τιπε
απ ειάιωι: άι πιοπο ποιιο θοεοτηοιιππο πιιτ ποπ ιιπνοι·πποεοι·1ιοιιοπ Βοοιιτοπ
πω· Βοτιιοιιπάιοπ Κιι·οιιο ιπ Βιιποπ, Μο πιοεοΙΙιοπ ιιιιι'ε ποιιο ιπ πω· νω

οιιιιιοι·ιιιι€ πιο ποιιι ιιιιιιιιάιοιιοπ ΒιιιιιΙο νοιπ 28. παπι ν. π. πποι·ιιιιππι:

ννοι·ποπ ειππ, ιιιιοι·οιπωιπιιιιο; ίοι·ποι· άι πιο ιιιιοι·οιπετιιπιπο ιπιτ ποπ ιιι

πω· οιΙοι·ιιποιιοτοπ Ρι·οοιιιιποιιοπ νοιπ 7. πρωι οιιι'οοετοιιιοπ θι·ιιππειιιιοπ

ιιππ Βοοοιιοποπ νοι·ιιοιοοπιι€ωι.
Πιο Ππτοι·ειιοιιιιπ8 ιιιοι·ιιιιω·, πιο ΓοιιΜοιιιιπΒ πω· ιιππ πιοεοι· Ππτοι·

ιιιιοιιππ8 Βονοπποποιι Πι·οοιιιιιοπο ιιππ πιο Ποι·ιοΒιιπ8 πω· ιιιοι·οιιε Πιι· ποπ

Βοοιιτειιοεπιππ πω· ιιοιιιοΙιοοιιοπ Κιι·οΙιο ιιι ποιιι θι·οοοιιοι·πομιιππι Βοποπ

ιιοι·νοι·οοιιοπποιι Ι·'οιοοπ,
- πιοοοε ω!! ποπ Μπιτ πω· πιο ννοιτοι· ιο!

Βοπποπ Αιιιιοιιιιιιτο πιοεοι· Βοπιιιιάιι·ιιτ ιιιιοιιιοάιοπ.

Π.

Ει·πιί22Ιππρ που ι·ίοΙι!ίροπ δ£αππρωπΙι£οο και· Β8πτἰΪι8ἰἰτιπ9 που· πιει· πω·

Ζιεροπποπ Παρε.

Ζιιι· Αιιι'ίοεοπιιο ιιππ Βοιιι·ιιιοιΙππε ποπ νοτιιιιΙτπιοεοπ ικννιοοιιοπ Μπιτ

ιιππ Κιι·άιο ιι·οιοπ πιο οοπετ πο πιτ, πο ιιιιάι ιιι πω· νοι·ιιοΒοπποπ Απ

8οιοοοπιιοιτ νοι·ιιοιιιπιιοιι ποιοι Βιιππριιπιπο ιιοι·νοι·. .

Πω· οιιιο πιτ πω· Βιιιππιιππιιτ ποπ ιιιετοι·ιεοιιοπ, ιιοοιιινοπ Βοοιιτοε,

πνοΙοιιοει πιο οιιιοοιινο Βοεά ιιππ Νοι·ιιι ειποοιιοιιιιιιωι ινιι·π. Πω· ιιπποι·ο

πιτ πω· Βιιιππριιπιιτ πω πνιοεοποοιιοΜιοποπ Τιιοοι·ιοπ ιιππ Βάιπιιποιππιιδοιι
ποπ νω·πιιιιιι:- οποι· Νιιτιιι·ι·οοιιιοε ιπ Ψοοιιοοινιι·ιιιιπΒ ιιιιτ ποπ Απερι·ιιοιιοπ
ιιππ ιπιι: πω· πάνω: πω· Βοοιοι·οπποπ, νωπά πιοπ οιιιοποπωι·ιιοτοπ, πω·

ινι1ιιιπ- ιιπωΙοοεοποπ Βοοι·ιιι' ποπ 8τοοιοπ οιιιοοετοιΙι, ιιππ Μάι ποπ @ωσπ
τοπιο ιιιιιιτι·οάοπ πω· ννπ1ιιιιιιι- πιιοι·ιοειιοποπ Βοοι·ιπ'οπ νοπ Βιιιιιιοννοιιι ιιππ

Βτειοιοιιοιιοιτ πιο διοΙιιιπο· πω· Κιι·οιιο ιιιι πωπω ωιιιιπιιοι ιιππ οιιπο πιο

οοιιιιιιι·οππο Βοοοιιιιιιι€ ονοιιιοι·ννοιιιοπιπ· Βοοιιτο ίοοιιιοι:ει.

Ευ ιιπιοι·ιιοΒι Βοἱιιοιιι Ζννοιιοι, ποιοι: πιιάι ποιι Γοι·ποι·ιιπποπ πω·

θοι·οοιιτιοικοιτ, ιιοάι πω· Βιιιονισιιιιιιιο· πω: νοι·ιιιιιιιιισιιοιι εννιοοιιοπ Μιά
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ααα Κιι·ιαιε, Με αἱεεεΠιε ιαι [.ιιαΕε αει: Ιετα$εα αεαι·πε!ιατεεια αἱε απαι
Ιιε!ι!ιεα: αετι·ετεα Μ, ααα αεεα αεια αειαιειεα Βιιιααε αει· ΨιεεεαεεΙιείτ ια
ΒεαιειαιΙααα, ααι· αει· ει·ετει·ε αεαει· Ιιειαεα ΒιιιααρααΙιτε, ε" ΒιιιααρααΙι$
αει: ιιοαιτινεα Βεειιιεε αει αει· Βεεειααε αιεεει· Ψει·Ματαιεεε εΙε αει·

ι·ιεΙιαΒε ααα αΙε αει· ιιιι-ωεωε @Νεα Εεαα.
Πει· Εριεεορετ αει· οϋει·ι·αειαιεο!ιεα Κιι·ε!ιεααι·ενιαπ αει ἱα εεἱαει·

Βεα!ιεεαι·ιίτ ασια σα” 1863 (δ. 8 α.) νεα αιεεεαι ΒιιιααρααΙιτε ααα ια
ιιαι·ιιαείιιεετει·, ιαιει·, Με ααα εεΙιειαι;, αΙιει·ιιεαΒεααει· Ψειεε, ααιει· Βε

ι·αίααε ιιαΐ ααΙιεειι·ιττεαε Ταειεαεαεα ααα Βεεατε8ι·αααεατκε, εσενα: ιιαί

αιε Αατοι·Μι εΠεειαεια εαει·Βεαιια·ι· ΡααΠειειεα Με θεαοαΜεα, ίοΙ€εααε
Βιιιιε ιιΙε ω" αεειαααει; αεειι€ενιιεεεα.
Ια αεα Τει·ι·ιι:οι·ιεα αει· οαει·ι·Ιιειαιεεαεα Κἰιεαεαατονἱαιι Μ; αιε ωιωι.

ΙΠι·εΙιε ναι!ιει·- ααα ειεαιει·εε!ιαιεΙι ααΙιεαιαετ ααα αΙειιο αστε ιιαει·Βιιαα$

ααα ιιειαειιι ιαε εοΙειιε. Βιειιει· ΒεαΙιαΜεαα αει· ΙιεαιοΙιεεαεα Κιι·ειιε ΜΜΜ
Με ειαεια αανοι·αεαΙιΙιεΙιεα Βεαιτεεαιαα ααα ετα! αει· ιιαειιιαεΗιεαεα Δα

ει·Ιιεαααα8 αει· αεαιεεΙιεα ΒειεΙιεεεεεπε, ιαεΒεαοααει·ε αεε νειιιραα!ἱεε!ιεα
Β'ιιεαεαε. Αα αἱεεεαι ΒεεΜεαεειαααε αει· ιιααιοΙιεεαεα Κιτειιε ααα εαιαἰε

ειι αειιι ΜΜΜ ααα Παιι'αααε αει· ειωισαιειιω Πιαεεειιαι·εε!·ιιε αναι·αε
ααι·ε!ι αιε ἱα Παει: αεα ΒειεΙιεαερατεαοαεεεΙι!αεεεε νεα 1803 ειαδειι·ειεαεα

αο!ιαεειιεα Τει·ι·ιιοι·ιεινει·αααει·ααεεα ι·εεαΗΜι Μάι: αεα Μιααεεεε νει·

αααει·ι, εοααει·α αιε ΒεΙΙΒἱοαεαΙιαα8 ααα Με Ηι·εΙιΙιεΙιεα Βεειιτε εοινοΙιΙ

αει· ΙιεαιοΙιεεΙιεα, Με αει· αι·οτεεταατιεεΙιεα Πατει·αιεαεα Πιι·εα αεαεα
Ι.εααεεΙιει·ι·α αεεεαααει· αναι·αεα εαεαι·αεΜιεα 8εναιαι·τ. ΑαεΙι αιε Δαϊ

Ιϋειααε αεα αειιιεειιεα Βεια!ιεα ααα αἰε ἱα πω» αει: ΒαειαΙιαααεε ει·ίοΙ
Βεααε Ει·ενειιει·ααΒ αει· ΙιεααειαιοΙιειτ και· Βοανει·εΞαειαι Ιιοααι.ε ι·εε!ιιΙἱεΙι

:ια αἰεεεα ΒεεΜενει·ιιαΠαιεεεα ααα εα αιεεειι α·οαΙει·ννοιαεαεα Βεε!ιιεα

αἱεΜε αααει·α. Βιεεει· Γοι·ιαεαει· αεα ΒεεατεΒεειεααειι ααα αει· Μεσα”

εαερι·αειιε Ιιιιαα ααειι Με εατεεεεαε2ε!ιεα αει· Πιιιεταιια, αεεε ια εἰαει·
ΒειΙ·ιε νεα αιιιιι·εα, αναιιι·εαα κνεΙεΙιει· αἰε ΜεεαϋαιεΙιεα Βιιαε νει·νιαιαι:

εαιααεα, ιαΜεα πιει· Κι·ιεεεει·ειεαιεεεα, αοΙΜεεαεα νει·αααει·ιιαεειι ααα
πα εἰαει· Ζεα, πιο αἱε Γαι·ει:εα "ω Βιιιειεαεααι·αεα αἱειιι: αατε!ι νει·

ίεεεααε ααα Ι.αααεενει·τι·ετααε αεεεΙιι·ααΙιτ ανει·εα, αιεειε α·οιαει·ινοιαεαεα

ΒεεΜε ιιιιαπωιαιειι νιεΙϊαε!ι αεεειιι·ααΙιι ααα ααϊεειιαΙιεα ιναι·αεα, αα

εεεε!ιτει ανιεαει!ιοΠει· Ρι·οιεετε νεα Βείιεα αει· Κιι·εΙιε, ααα α." Διαπι
Ιιε!ιεε εαε!ι ω ααα ια αειιι θι·οεειιει·εοεαιαιιι Βιιαεα εεεεΙιεΙ·ι. νεα αιεεεαι
Ζαεταααε αει· Ηι·εΙιΙιε!ιεα νει·ΙιαΙταιεεε εεειιεΙιεα αἱε νεα αεαι θι·οειαι.

Μιαιειει·ιαια αεα ιιεαεα θεεεπεα ΒειαεΒεαεαεα Μοιἱνε εεΙΙιατ πια: Ηαι·εα

Ψοι·ιεα ειιι, ,,‹ιω ειι:Ιι ααιαεΙε αἰε Βτειιτεα ια ειαει· Ψειιιε ειαεα Βια
ααεε ω· αιε Βιι·εΜιε!ιεα νει·Ιια1ιαιεειε ια ειεΙιει·α νει·εαεαι ΙιεΒεα, ινεΙεΙιει·

αετι·ιιαεα νεα αεια Ιιει·ι·εε!ιεααεα Βεειι·εΒεα. αιε θαιαιρειεαιιι ειιιει· Βενετ

ιααααεααεα Βεεἱειααε Με: εΠε ιαεαεεΜιεΙιεα νειαιαΙιαιεεε ίεεωαειεΙΙεα,

νεα Παει· αεα Μεεε αει· θεαιιιΙτ ΙιιαααεΒιιια·, αἱε αει· Μπα ια Ααερι·ασα
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αε!ιαιεα αιιιεε.“ Μπα αεα αιινει·ϊιααει·ΠεΙιειι θι·αααεΒιιιειι αει· Θετικα

αεαειε Με αεα Βεειιιεε ιιίιιιεα αεια· ε" ΙιεαιεΙιεειιεα ΙΠι·ειιε Με απ·
Ει·είε αεε ε!ιειι·ιαΠεεα ι·ειεΙιεεεεεταΙιεαεα Βεετεααεε εΙε @τα εαεεειαι :ια

Εεαιιαειιαεα Βεειιιε αιι:Μ ειαειι.ια νεα αεα 8ιεειει·εαιει·αιι€εα εαπεΒειι
ε

ινει·αειι αιΙι·Εεα, εεααει·α ειαε Αειιααει·ααε αει·εεΠιεα ιιεαατε ιιαι· αιιι·ε!ι

ειαειι νειιι·εε εννιεεαεα αει· 8ΒεαιεεενναΙι ααα Κιι·εαεααενναΙι: ι·εειιι!ιε!ι

νει·αεαεαιαιεα ενει·αεα. Βια εεΙεαει· Υει·ιι·ιια ἱαι εαεΙι ειιαιει· νναΙιΙιε|ι

ιαιεεεεΜεεεεα ννοι·αεα ααα Πεμ ια αεα Ιιειαεα ΒιιΙΙεα Ρι·ενιαε εε!ει·ειιαε
νεα 1821 ααα Αα αεαιιαιει αι·εειε εαειεααιαι νεα 1827 νει· ή. Βἱε
νει·εια!ιει·αιια αεε θι·εεεΙιει·εεεε νεα Βιιαεα αει ω. αιιιιειΙιεΙιειι ΒιιαιΙε
νεια 28. αααἱ ν. .ι ει·ιαε.ιι αιιε ια αιεεειι εειαεα ΒαΠεα ΕααιαΙιεαε πι·
Δαει'αιιι·αιια ααα νεΙΙεταααιΒεα ΒαιινιεΕΙααι;.

Βεαια ννει·ειι εΙεε νει· αει· 8ειιιιαιιιεα ΥειεἰαΙιειααΒ αιε ενιαιι·ε θι·ααα

Ιιι€ε αεε Βεεαιεεεετιιααεε αει· ΒιιαιεΙαιε!ιειι Κιι·εΙιε ια Βιιαεα:

1) Βιιε Βεαιειαε Βεειιι, ννιε εε και· Ζεα αεε αεαιεε!ιεα ΒεἰεΙιεε

εεειαααεα Με, ααι·ειι αεα ανεειαΙιαΙιεεΙιεα Γιἰεαεα Βιιι·ιιααι·ι ααα ααι·εΙι αεα

Βειεαεαειιαιετιεαε-ΗεαριεεαΙαεε νεα 1803 ιιαι'ι·εε!ιι; ει·ιιιιΙιεα ενει·αεα Μ;
2) Με ια αεα ΒαΙΙεα Ρι·ενιαε εεΙει·ειιαε ααα Αα αειιιιαιει αι·ε.ειε

ειιειεαιειιι αιεαει·ΕεΙεαιεα νει·ιι·εεεαιεεειαεα 8ιἰραΙαιἱεαεα.
Μια Ιιαιτε εισαι ει·ννιιιτεα ιιεΠεα. αεεε ιιιιια αιεεε θι·ααα!εεε αεε

εεείανειι Βειαιτεε αει αει· Βεαι·αιειΙααα ααα ΒεαεΙααε αει· νει·ΙιεΙταιεεε

αεα ΕεαιεΙιεε!ιεα Κιι·ε!ιε -ιειαειε Με πια αεια θι·εαε ιιαειιει· Λεια Ιαεεεα

αϋαατε, ιαε αἱεεεε ια ιαεαεαεα αεαιιιεΙιεα Ι.ιιααει·α 8εεεΙιεΙιεα Μ. Βα|ιι:

ια αεεΙι αει· Βεε!ιτεΙιεειιιαα αει· ΙιεαιεΙιεεΙιεα Κιι·εΙιε ω! αει· Βιιειε αει·
εεΗιεα νεΙΚει·ι·εειιιΙιεαεα νει·τι·Ιιεε, εαϊ ινεΙεΙιει· αει· Τει·ι·ιεει·ιεΙαεεαιαα

αἱεεει· αεαιεε!ιεα Βιιιαι:εα Με αεε Βεειιι αει· Βναεειἱειι ιιαΕ αεα Βεειια

ει·εεεει· Ι..εααεεαιειΙε εει·αΜ. Ηεαιιαεα Τεεεε Μαι ἱαι ια αιεαε!ιεα
Ει·αΙιει·εα Ρει·ιεαειι ειαε ΠαιαεΙα· :ια ι·ιε!ιααει·εα ααα αεεεει·ειι αιι·αιιαεαιεεα

εαῖ αιεεεια θεαιειε αειι Βιιιιιτε!ε!ιεαε ειααειι·ετεα; εἰιι 3εαει· θι·ιιιιαιεεε
αεα ιιεειιινεα Βεειιιεε εεεεει· εαιερι·εεΙιειιαεε Μεεε νεα Ρι·εαιειι ααα

8ειαειειαααιΒαεΒ αει· Κιι·ε!ιε ια αιεαε|ιειι Βιειαεα αα 'ΠιειΙ εεννει·αεα.

Νεεααεια αιειιεε ια ω. Ιιειαειι αι·εεειεα Βαααεεειιιειεα, ια Οεεεει·ι·ειειι
ααα Ρι·εαειιιεα, εεεε!ιεΙιεα απ, ια αεια ειαεα ιιαϊ αεια Ψεεε αεε νει·Βιιιαε
ιαιι αει· εεει·ετειι Κιι·ειιειιεεννεΙι, ἱα αεαι εααει·ιι ααι·ε!ι νει·ΕεεεααΒεαιαεεια

αεειεΙιει·ιε Βε!ίαιεαείι·ειαειι; αεειιαεια εἰα ααι·ειι Ει·ίε!ιι·αα8, Βεαεατεα
ενειαειτ Με ΨιΙΙεαεΙιι·είτ ειιει..ιεπειειιαεεει· Μεαει·ε!ι εἱαεε ααεει·ια εεαιεειιεα

ε) θειαεεε 5. 82 α. Β. Π., νεται. Με αει· Ει·Ι-ιΙαι·ιιαα αει· Ιιειαει·Ι. ΡΙειιη›ειεαι
ια Βεεεαειιαι·,ε νεαι ε. Νενειαεει· 1802 ααα αει· Βι·ννιαει·αα; αει· ΒειεΙιεαεριιιιιιιεα

ια αει· ΧΧΧ”. 8ιιιιιιια νεαι Μ. Νεν. ί802 (Πει. Π. 283, 523), εεννιε α. 20 εεε
Ι. Με. Οεαει.-Εαιειε -- Ιιιιαα ειαε Λεααει·ααι; αει ΠεεΜεαεειιιααεε αεε Κιι·ειιε ααι·
αια·ειι ειαε νει·ειαΙιει·ααα Με αεια Βερι·αεεαιεαιειι αει·εεΙΙιεα (αεαι αεα. 8ιαιαε)
παπα: ινει·αεα.
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Ειιπό«ι Ιιεπιιο!ι!ιεειεπ Βιιιιιιεε ειπε νεεειιιΒιιευπε ειιιι «Μπι ρϋρειΙἱο|ι«ιπ
ΒιυιιΜ εοιιοπ νοι· όεε ιιιιόιεεΙιειι θοιινεπιιοπ ιιιι€εε«:ιιΜεεεπ Επι: ευ Μ
Βεννιεε ευοιι Με ό«ιε Πεοεειιεεεοπιιιυπι Βιιόεπ όιε Απενεπόυπε όεε Ρειπ«ιιιιει
όεε Μεο!ιΙιοΙιειι ΓεειΙιειι υπό 8εΙυειειιιιιόιεπειι, εοννἱε όιε Βεειιιυειιι.ιοπ

«Με ιιοειιινεπ Β«:«:Ιιιεε όεε ιιιιιιιοΙιε«όιειι Κιε«ιιιε ό«ιε Ειιιιόεε εεεεπιιιιεε
εκει πιιπόεε όιιε«:!ι θειιπ«Ιε όεε θεεεειιιιΒιιειι Με όεε Ρ«ιΠιιιε Βεί«ιεόεει.
Ππι ευ ευΓΓιιΠεπόεε υπό Ιιε!εΙυ8επενι·ει·ιΙιεε Μι εε, ό«ιεε πει όεπ

ιιευεειειι νεεΙιυπόΙυπεειι ιιιιεε όἱε πιιι όεπι πϊιρειιι«:Ιιεπ διυιιΙε πεε«ιιιΙοεεειιε

νεεειπιιυευπε νοιιι 28. «Μπι ε. δ. ιπ Μπόειυπόιε«όιεπ Βει·ι«ιιιιυπ υπό Πιε

«ιυεειοπεπ νου «Μπ θεεπεειι όει·εεΠιεπ όιιε ροειιινε, απ! νό!ιεεεεεειιι

ιι«:Ιιειι νεετειι€επ Ιιει·υ!ιειιόε πωιιι «Με !υιι!ιοΙ. Κιε«όιε ιπ Βιιό«:π ιπ «Με

ΒεπεΙ @Με ιεποειει υπό νεεε«ιιιυνιεεεπ ενιι·«ι υπό όπεε επι ειο!ι Με: ευε

εοιιΙιεεεΙΜΙι πω· επι' νεεπυιιι'ιεεεΙιιιι«:Ιιε Τιιεοι·ιεπ υπό επι' 8«ιιιυιιπειπυιιεειι
ειιιιιεειι, ενεΙ«:Ιιε π«ιεΙι υιιεεόιεεε ιι«ιεΙι όεπι 5ειείπειι Βιιιιιόε «Με Ψἱεεεπ

ΜΜΜ ἱπ ΒευιεοιιΙππό εεΙιε ιιεειειιιειι υπό πιει ΜΜΜ ειιιό. Πε ἱει
Μεπεε υι«ι!ιι πιιπ«Με υπΠιιΙΙεπό υπό ε«:!ιενεε ευ Ιιεει·ειΙ'επ, όεεε πιιιπ όιεεεε

ροεἱιἱνε Βεειιι υπό όε.ε όιιόυευ!ι Βιιι·επιιειε θεεεΠε«ι!ιείιεεε«:Ιιτ «Με ΕπιιιοΙ.

Κιε«ιΙιε Με πιιι: «Μπι Βτυ«ιιεενοΙιΙ υπό πιιι: «Με ΒιιιιιτειιοΙιειι όυεειιιιυε υπ

νεεειπιιιιε όιιεευειεΙΙεπ Μου »Με επιιιΙϋόει, ενιιιιι·επό όπου «ειπε ιιΙΙΒειιι«ειιι
ευΒιιπΒιι«ιΙιε Ψιιιιι·πειιιιιυπε υιιό όοι· ΑυεεπεεΙιειπ Μπι, όεεε υιιόεεννϊιετε,
ἰιι 8ε«ιεεεπ όευτεο!ιειι Βιιιιιιεπ όειε ιεπεπι πωπω όεε ιιιιιιιοΠε«ιιιεπ Κιε«:|ιε

επτειιεε«ιΙιεπόε Μιιεε νου Ι«ιι·οιιΙΕ«:Ιιει· Ι·'εει|ιειι υπό 8εΙΙιειειϊιπόιεπ«πι «μπου

ενόειιε ἱπ «Με ΤΙΜ εο!ιοπ εειτ .ιιι!ιε«ιιι ιειεόεε ιιει·πεειεΙΙΙ: Μι υπό Ιιεειειιι,
ο!ιπ«ι Νιι«:ΙιιιιειΙ Με «Με ΒιιιειεινοΙιΙ υπό «ιιιιιε ΨεεΙειευιι€ όεε 8ι«ιιιιειιοιι«ιιι.

Με πευεειε ειιιιόε«:Ιιεπ δ. Η. όεπι Ρυιιει«ι υπό Β. Κ. Η. όειιι θεοπ

Ιιεεεοπ υπεεε«:ιιΙοεεεπε ΨεεειπΙιεευπε Ιιει·υΙιτ επι' «Μπι Ρειπ«ιιιιε «Με Ψιεόεε

Ιιει·ειεΙΙππιε όεε ροεΜνεπ Βειιιιιεε; εἱε επιερι·ι«ι!ιι όιιόπεειι όεπ οπου ειπ

Βεόευτειεπ Γοι·όεευππεπ «Με θεεεοιιιιυ!ιειι υπό ό«ιε Βιιι«ιιεεν«όε!ιειτ.

Πεε (Μἱει όεε ιιευεπ θεεειεπειιυπε, Με ει· ιιι όεπ ιπεπεεεεπ νοε

Πεεεπόεπ ΜΒΜ θεεεπειιιννϋει'επ «που ο!Γειιιιιιι·ι, επιι'εεπτ που ό«ιεεεεπ
νου όιεεειπ Ρειπειρε νιώσε υπό πεειιιιιτει «Μπ πιιι όεπι ποειιινεπ Βευ|ιιε

πι ΨιόεεειιευεΙι ειεΙιειιόειι 'ΠιεοεΜπ ιιΙιει· 8ι«ιειεεν«ιιιΙ υπό Βιιιυιειι«ιιιειι:

ειπειι ι·ευΙιτΙΕ«:!ι υπευΙόεεἱἔειι Βιιιόυεε.

Βιιι·ιπ Μπι «Με ΒεόεπΗιειιε, εοπιιε Βεόε«ιιιΙιεΙιε Με όειι ιυιππι «πει
όυε«ιιι όιε οοπνειιιιοπ 8εοεόπειειι υπό πεειοΙιει·ιεπ Βεειιτεευει«ιπό «Με

ΕπιιιοΠεε!ιεπ Κιεο!ιε ἱι
ι

Βιι«Μιι. ΒΜεε Βεόειιι«επ, όιεεε θει'ιιιιτεπ πουπ

επενειεεπ υπό όιιε ευιε, υπνει·ιιυεεει·ΙιεΕιε Β«ε«:Ιιι; «Με Ι«πιιιοΠεο!ιεπ κιωιω

ιπ όιεεειιι Ιιειιόε επ ενειιεεπ, - όιιε Μι όΜ Ρόι«:Ιιτ «Με Βι·ειιιε«ι|ιοίε;
όἱεεεε ειιιειιι πεο!ιευιιοπιιπεπ κι όἰε Αυι'8«ιπε όει· ιιΜε ί«ιι€ειιόεπ ινεἰιει·π

ΑυεΠιιιευιι€. Ψιε ενεεόεπ ιπ όεεεεΙΙιεπ όἱε νοεΙιεεεπόειι εεοΙιε (Μπειτ
ειιιννϋείε «Με ΒειΙιε πιι«:|ι πιιιιει· Ιιειι·υ«ιιιιεπ υπό ιιπ ΗιπιιΙΜε επι' όιε

Εε!ιεε, όἰε νεεί«ιεευιι€ Με Ι«ιιιιι«›Ι. Κιε«:Ιιε υπό επι' όι«ι υπνεε«ιπεεεεΙιειι«ιιι
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Βεεαιε αει·αειαεα, αυτια ααα ΙαααΙι αιεαει· θεαειαε ααι·εα νει·ΒΙειεαααα
ιαιι αεα Βεαιιαιιααααεα αει· νει·ειαααι·ααα νσια 28. .Μαι ν. σ. ασινιε ιαιι

αεα ια αει· Ιαααεααει·ι·Ιιεαειι Ρι·σειαιαατισα νσια 7. Αρτα α. .ι αει;εαεαεα

νει·αειααααΒεα αεααα ααα σααε ααειιαιι, ααειειεα ααει· ααεα αααειααΒεα
Με ραι·ιειισα ιια αεια ααεαεα.

ΠΙ.
Πι·εί[ικ·Ιιει· Ψερ πω· Βεμ?αα_α αει· Ιε'πα!Μιεπ Ρει·7ιαΙΙαι.ια·ε: δ'επι.·εταιιι!ε;

Ρει/αεσαπα.ιαεα!ι'αιιααπρεπ; θε.ιειαε.

Πιε Βιειιααι; αει· Κιι·σαε ιιααι 8ιααι.ε Ιαααι αει ααεα ιεαεαι ι·ιεαιι€ειι
ααα αΙΙεια ιααιιιααιαεα Ρι·ιαειρε αεα ροειιινεα Βεεαιεα ιια ΑΠεειαειαεα ααα

ίσΙΒεααεα αι·ει ανεεεα ι·εεεΙα, αιιιιιαεα: 1) ααι·εα οσασσι·αιιιε ιαιτ αεαι

ααρατιιεαεα διααιε; 2) ααι·εα αΠεειαειαενει·ιααααααααεαιιιαιααααεα, ινστ

ιιαεα εα αει· Κιι·εαε ααει·ιαααεα αιειαι ιαι·ε Αααειεαεααειιεα αειααι πα

σι·ααεα Με πα νει·ιναιτεα; ααα εααιιεα 8) ααι·εα θεαειαε ααα γει·σι·α
αιιααεα αεα 8ταατεα.

Βια θι·σααα. Βεαιει·ααα ααι ααι·εα ιια νει·ειαααι·ααε· ιαιτ αεια Μαα
Ιιεαεα ΒιααΙ νσαι 28. .Μαι ν. .ι αεα ει·ατεα αιεαει· αι·ει Ψεεε εια8ε
αεαιααεα, ασ ννιε αιεαει· αεασα αστεια ααα ει·αιε ('σααιιτατιοααεαιετ νοαι

14. Μαι 1807 δ. 20 νσι·αεπειεααει πινει· ιαιι αεα Ψσι·ιεα: ..Βια Νααει·ε

ιιαει· αιε 8ειαααα·, νει·ιαααααι.; ααα αι·ααααεαειααιιιααιαε Ψιιιιαααιαειι αιεαει·

νει·νναΙιει· αει· Καιασιιαεαεα Ηιει·αι·εαιε (αεα Βιαεααιε), αΙειατ αεαι Οσα

ασι·ααι: ιαιι: αεια ι·αιιιιαααεα ιια νσι·αεααΙιεα.“ Παιαιτ ατεατ ιια Ζαειιιαιαεα
αιιααε α" Παιαιααα, αααα ια ααα'ι·ει· αααιαεαεα Ι.αααεανει·ι'αααααα νσαι
22. Λαμια 1818 σε νει·ααΙιαιααε αει· ααει·Ιιαααιεα θσαιεααισαααιι·εαεα

νσιαιιιιααια αααει·ιιαι·ι αιιεαεα. Βια Δααιεαι, σε ειαε αιααιεααιεα αει·

ιιιιιασιιαεαειι Κιι·ααε σανναιιειε, εναι· ααεννειιεΙααΐτ αιε, αααα ιααα ειαε

αει·ααε ααιααΙα νσα αιεαι·ει·εα αεαιαεαεα Βεαιει·αααεα ια θειιιειααεααϊι

αετι·ιεαεαε νει·ειαααι·ααα αιιι; αεια αιιααιΙιεαεα Βιααιε ει·αιι·εαιε. Βιε απι
ιιεαεα νεταιιιταιααε ιιαειαααρι ααει·, αιεαι αΙσαα ια αει· Ιια.ιασιιαεαεα καιω,

αναι·αεα ααααει·ααια αεα θιεαιειεα αιιιααιαεαει· ννιιιιιααιωι αειαααεα, ανει
εαεα αιε νει·1'ααιιααα τα ιισιιτιαεαε ααα αιιι·8ει·Ιιεαε Βεεαιασι·ααααα αει·

ιιειαεα εταααετε.

1)ιεαει· Ψεε αει· Οσαοσι·ααιε εναι· ααα ιατ ααεα αεινιαα αει· :απεικ

ιααααιαατε. Βιεαει· Ψνεα εαιααι·ιεαι αει· ΒιεΠααα αει· ιιαιαοιιαααεα Κιι·εαε

αεαι Βιιιαιε αεΒεαιιαει·, αιε ειαεα αεΙααιαιαααιαεα ϋαειιιΙιεαεα Βεεαια

αααιεειεα, ια αεααεα Βεεαιααεαιει: ιααα σααε Ειανει·αεαιαεα ιαἱι ιααι αιεαι;

ειααααι·ειι“εα αει; ααα εαεαασ ειαε ει· σε ιαειαιε θαι·ααιιε ααΓαι·, αααα
αιε Βεαανιει·ιΒιιειι αιε ια αεα Βεαεααειιι€εα Αααιιι·ιιεαεα αεα διααιεα ααα

αει· Κιι·εαε, ασανιε ια αεα νσα Ζεα: ιια Ζεα: ασταννεααια ννει·αεααεα Μσαιιι

εατισαειι ια αει· Ααανεααααα αΙΙαειαειαει· θι·αιιαααιαε Ιιεεεα, ααι' ειαε αε

ιι·ιεαιεειιαε αδιειαε αια ιειεαιεαιεα μια” ανει·αεα. Πει· ιιιιραιΙιοαε ΒτααΙ
ι
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Με Βει·ιιαε ια αει· ιιεαειιιειι Ζεα: ααα ιιαε|ι Ιιεἱ αει· νει·ειαΜιι·αιιε απ
αει· θι·οεειι. Βεαιει·ααι; Ιιεινιεεεα, ννιε πω· Ηπα αἱε Ι..ϋεαιιι; αιεεει·

Βο!ιννιει·ια!ιειτεα ειιι Ηει·ιιεα Πεμ ααα ννἰε πειιε ει· αεΙιει αεα Ψααεεαειι

Με Βεαϋι·ίαιεεεα αει· Γαι·ετειι ααα 8αιιιτειι ειιταεεεα :ια Ιιοαιαιεα Ιιεαιϋιιι: Η!.
Ι)ιε Ειαννεαααιι€ειι, νιεΙε!ιε αιαα Με ααα αιι 8εεεα αιεεεα Ψεε αἱε

νει·ιιαΠαιεεε αει· ΙκαιΙιοΙιεο!ιειι Κιι·ε!ιε ἱια 8τεαιε :ια ι·ει,εςεια, νοι·ιιι·ιαεειι

!ιαι·τ, ειαα αιειιι σώνει· πα ννἱαειΙεἔειι. Μειι ασκ ιιε1ιαΠεΙι ειιιινεααεα:

αἱε θι·ααααε αιεεει· νει!ιαΙιαιεεε αει ειιιε ιααει·ε ΑαΒειεεεαΙιειι: αεε [Αααα
ααα αει αιι!ιει· αιιι·ειι αἱε Εαιιαεεεεεεωαειιιιαα ααα ιιιεΙιτ αιιι·ο!ι αιε Βατ

ιιε!ιειαιιαα ειαει· ι'ι·ειααεα ΜιιεΙιτ πα αι·ααεα; αιε ΒιεΙΙααι; ααα αἰε απαιτ

Πειιε ΠΙειεαΙιει·εειιιιαααε αει· ρι·αιεειιιαιααεΒεα θοαϊεεειοα ννει·αε αιιααι·ε!ι

εεία!ιι·αει:; αει· εοαίεεειοαεΠε Γιἰεαε ννει·αε αιιααι·ε!ι Βεατϋι·2. Λεει· ιι
εεεε!ιεα αιιναιι, αιιεε αιε ει·ειε Εἱαινειιααα8 ιιαί ειιιει· μακ ι'αΙεειιεα, ααα

ιιααιιινε ΒεαΜ νει·Ιιειιιιειιαεα Ααειιαιι Παει· αιιιι νει·ιιαΙιαιεε αεα Βιιιατεε

πια· ΚααιοΙιεεαεα Κιι·εΙιε Ιιει·αιιτ, εε Μ αιεεεΠιε ειναι: ααεει·α ιιιιααιεΙιεα
Βιιιατ !ιετι·ιαι, ααι·εΙι αιε ειναι ααεείαΙιι·ιε Βεειιιιιιιιαιι8 αεα ει·ετειι Ποπ

ειι€αιιοαεεαιετεε αΙιεεεε!ιαΜειι. ?ει·αει·: αιε θΙειειιιιει·εεΜιαααΒ αει· απαε
ειιιαιιεεΙιεα θααι'εεειοα ννιι·α ααι·ιαι αιε ααεΙι αει· Ιαι·εΙιΙιεΙιεα νει·Ι'εεεαιιε
αει· !ιαι!ιοΠεεαεα θοαίεεειοα αοιαινειιαιεεα Οοαοοιαατε »και νει·Ιειια:, αα

αιε ρι·οτειιιαααεεΙιε θοαϊεεειιοα εἱαειι εαΜιειι θεατιιιιιιααΙιτ αει· Κιι·ε!ιεα

Βεννιι!ι ιιιεΙιτ ω, εοιιιιτ αιε Βειι·ειαιιι; αεεεεΠιεα Ψεεεε πι· θι·αααιιε
Παει· ιιιιεαΙιεΙιειι Δαι;εΙεεεαΙιειτειι αιεΙιτ αιϋΒΙιεΙι απ; εαεεει·αεαι ΙΙεεειι
εοΙεΙιε θοαοοι·αειε μα: ιιαεεει·ιιαΠι α: Βιι·εαΙιεΙιειι Βεειιτεερ!ιαι·ε α" αιο
εεετειιιιεεΙιεα Οοαίεεειοα, ννεΙειιε αεΙιειι αεαι ΒεαιεΙιεα εἱαεε θοαεοιαατειι

αιε Ει;ι·ϋεειε Ιιιι·εαΙιε!ιε Β'ι·ει!ιειι ααα Βει!ιειειαααιΒαεϋ: Βειιἰεεεεα Μπα, Με
αιε αεαεετειι, νεα Βι·. Μεαεεται αειιι Καιιιει· νεα Οεετει·ι·ειεΕι ιιαςεεαιι€εαεα

εεεειαΙιε!ιεα Ααοι·ααααΒεα ιιαί αιεεεια θειιἰειε Ιιεννειαεα. Οιιαε!ιια !ιιιιιιι

Με ΠΙειεαΙιει·εεΙιιιααιια αει· Οοαίεεειοαεα ιιαι· πο ΒενναΙιι·ι ννει·αεα, αεεε

αεα μια Βε!ι€ιοιιερει·ιει επιειεΙιεααε ΒεοΙιτ ααι· ιιιιε!ι Παει· ειέειιαιαια
Ιιε!ιειι Ψεταιαεααε πα 'ΠιειΙ ννει·αε.

· Ψ” ειιαΠεΙι αεα εοαΐεειοαεΠεα
Β'ι·ιεαεα Ιιειι·ιαι, ασ ννἱι·α αει· Ε'ι·ιεαε Πει· ννιε α!ιει·ιιΙΙ εαι αιεΙιει·ιιιειι ιιιια

επι αεαει·Ιιείτειιτεα εεννα!ιι·ι ααι·οιι θει·εειιιιΒιιειι, ννε!ειιε _ιεαεια 'ΠιεΠε ααα

Βειαιαε Παει: Με μι; εαε!ι ννιιι·ε αιε ια ααεει·ει· Ζεα νει·ιιιιιειε Με
αειιι·ιεεειιε ιιΙΙαεαιειαε ΒεΠειοαει'ι·ειαειτ ααα Τοιει·εα5° ια εἱαεια ει·Βεα

ιααει·ιι Ψιαει·ερι·αειι Ιιείααεεα, ννεαα ειε αει αει· θενναιιι·ααΒ· αει· Ε`ι·εΠιεἱι;

ιια8ιειο!ι εα αιε ειιιιεΙαειι ΒεΙἰἔἱοαεΒεεεΠεοαείτεα αιε Αιιίοι·αει·ιιαα ει:εΠεα

νναι·αε, εἱεΙι Με· ειαεααιαιαΙιεΙιεα [ειπε ααα Υει·ϊεεεαα8· ιιι68Ιιε!ιει :α
εαιααεεει·α.

Πιε Πααριειαινειιααα; @με αιε νει·ειαιιιιι·ααΒ ααα αει·ειι θιΙαα!ιειι:
Με αιε3εαιΒε ννεΙειιε, ννἱε ννεαῖΒειεαε νοι·8εΒειιεα νναι·αε, αεα Ηπατ

Βι·ιιιια αεα ΙαιιααιαιιαιεεΙιεα Ψιαει·ειεααεε αιιεεεειι ΜΙαετε, α: αΙιει· ία!

Βεααε. Επι ννἰι·α αιιαιΙιε!ι νεα Βειιειι αει· ιιιι_ιοιιιιι αει· Βιιιααε Ιιε!ιααιιι:ει:
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αἱε (ατακα. Βε8ἱετααΒ Μαιο αΙιει·ιιααρτ ασια αεε ΒεεΜ, Πα· εισαι ιιΠεια
σΙιαε Ει·ιααειιααααΒ σαει· Ζαετιιαιαααα αει· Βιιιααε ειαεα εσιεΙιεα 8τειιτε

νει·ιι·ε8, Με αιε νοι·Ιιεεεααε νει·ειαΙιει·ααα8 Μ, ι·εειιτεαιΙτα; ιαιεαεεαΙιεεεεα
ααα πα νσΠειεΙιεα.

Μ Ιισαατε ααι· Με ω» ααει·ι·εεειιεαα ει·αεΙιειαεα, αιιεε αιεεεΙΙιε
Κααιιαει·, ανεΙε!ιε ααΐ παει νει·εεαιεαεαεα ΙιααααιΒεα ια·ειιααΙ ἱα αεα

Βι·ννιεαει·ααεεειαι·εεεεα ιιαί αιε 'Πιι·σαι·εαε απ. Βεἱετὶιααιααἔ πα αεια νεα
αει· θι·σεε!ι. Βεαιειαιια αετι·ειεαεα ΨεΒ ειαει· νει·ειααει·ααε πια αεαι

ιιαρειΙιεΙιεα ΒιιαιΙε σααε ιι·Βεαα ειαεα νσι·ΙιεΙιιαι εαεΒεαι·αεΙα Με, ααα
εαϊ ειαιαια αεΒεα αιεεεα Ψε8 ααει·ιιααρι αει εαεερι·ιισα, αεαιεααιεΙι ιιΒει·
αιε εταααιιισαε ΖαειααιαααΒ πια αει·ενει·εια!ιαι·αιια ιαι θεαιεεα ααα ααα
Με” αα αεα νεα α" (αι·οειαι. Βε8ἱετιιαἔ αεΠιετ ε" εταααιεεΙιεα Ζα
ετιιααιααΒ ααεαι·αεΗιεΙι ἱα αεια Απ. ΧΧΙΙΙ. αει· θσανεαιισα νσιαειιαΙιεαεα,
ἱα αεε (ΜΜΜ αει· θεεεΕεεειιαα8 Βεαϋι·εααεα Ρααι-αεα ια Ααερι·αεα αιιιιια.
Πιεειεα πι: αιιιαΙιε!ι αἱε Βεαεατααε αεε σΙιεα αιιι8εταειΙιεα ΒεεεαΙαεεεε αει·

κανειτεα Καιαιαει· νσαι 30. Με” α. σ. Με θι·σεε!ι. Βεἔἱεταα8 αρι·ιιε|ι
αεε ΒεεΜ ω, εἱαεα Βιειιιενει·τι·εα Με αεα νσι·Ιιεεεααεα ι·εσαιαειιιια αιι
εαεεΙιΙιεεεεα Μι αεια νσι·ΙιεΙιεΗ, αεεε αιε]εαιΒεα ΡααΝε, ααι·σΙι ανειεΙιε
ειαε Αιιαααει·ααε εἱαεε .Ματ εε!ισα Ιιεετε!ιεααεα θεεετεεε Ιιει·αειεεία!ιι·ι:
«αιμα, αιεΜ και· Ααείααι·ααΒ εειιι·ιιεΙιτ ανει·αεα εοΙΙιεα, Με ααα ιαα·ιείει·α

εἰαε ασΙε!ιε ΑΜιααει·ααε αει· αεετε!ιεααεα ΒαααεεεεεεωαεΒααε αιἱι Μαα

αιεειιει· Ζαετιιιιαιαα8 νσι·Βεασαιαιεα κινειται; εἰε απ αεΙιει· αεε ΒεσΙιτ αει·
8ιειααε ααι·ε!ι Ααίαα!ιιαε αεε ραεα ιιαεείααι·ι:εα Δι·ταιεΙα ια αει· θσανεαιισα

ααεαι·αε!ιΙιεΙι εεννεαι·τ ααα ανειτει·ε ααι·ιιαΕ ΙιεπααΙιε!ιε Πεεεωνσι·Ιεεεα
ἰια νοι·ιιαει αεα Βαιααεα εαΒε!ιαααιΒα Βιε Μ: εσ8ει· ια απ" ΒεαοΜαα8
αει· ειιαααιεσΙιεα 'ΠιειΙαιαιιιιε εα αει· θεεε2εεεαααι; ααα ια ΒειαοΙιεἱε|ι

ιιαααέ αει· εαναἱΒεα Δααίεατεα ααα Ψααεειιε αει· Βιιιααε ασ εναι εε€εαΒεα,

ααεε είε αἰε|ιτ ειαιαε.Ι αἱε αει· εταααίεεΙιεα Ζαειαιααιααα Βεαϋι·ίεααεα

ΡαιιΜε αει· Οσανεατἰοα αεΙ!ιατ Ιιεπειειιαετε ααα αἰε αιιααι·ειι αϋαιιε πιει·

αεααειι θεεεπεατιιαι·Εε νοι·Ιεαιε, εσααει·α ειε αΒει·Ιιεεε αιε Ιαιτιιαανε ια

αιεεει· ΒειαεΙιαα8 αεα Κααιαιει·α, ααα αεααιαι·τε αιιααι·ε!ι αει·εα Δαερι·αεαεα

ααα Ψααεε!ιεα ειιιεα αια ασ ίι·ειει·α ΒιιιεΙι·ιιαια.
Ψεαα αιεεε Οσατι·σνει·εε ααε!ι παααε!ιετ ααι· αἱε θι·σεεια. Βεαιει·ααΒ

Με αἰε ειαιι‹ιε !ιει·αιιι·2, ασ α: ειε αεαασα!ι νεα ειαεια ννεαει· ι·εἰε|ιειιαεα
Ιατει·εεεε, νει! αἱε ?τεμ ααιαΜεΙΙιει· αειαιτ ααειιιααιεα!ιααετ, σα Μι· αιε
θι·σεεΙι. Βεαιει·αα;; ενιι·Ηιεα ειιι εσαει:ιαιασαεΙΙεε Ηιααει·αιειι νσι·Ιιεει,

ανεΙε!ιεε απ· αἱε Ααεία!ιι·ααΒ αεε ιιαεεεεΙιΙσεεεαειι νει·τι·εεεε ααιιιααΙιε!ι

αιαε!ι€ ααα νιεΙεΙιεα ιαε Με εσΙεΙιεε αειιι σααει·α Ιισιιεα Οσατι·αΙιειιτεα

εεεεαα!ιει· εαιεεεεαιιεΗεα Ειπα. Ψἰι· ααι·Ι'εα αεΙιει· αιεεεα θεεεαειτααα
Ιιἱει· αἱειιτ εαεεει· ααεει·ει· Βεττεειιιαα8 Ιαεεεα, ασε!ι ενειιαεα και· ααε ααι·

σα! εἱαε Αααεαιαιι€ αει· νἱεΙιτἱἔετεα Ραιιατε αεεεαι·εζααειι.

Μ ΔΠε θι·αααε, ανεΙε!ιε νεα Βειτεα αει· Μιαστιτατ αει· 8ιαααε ι'αι·Πιι·ε
ααα
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.Αιιε:ε::: :ι
ι

εε:: Βε:·:ε::ιε:ι ι:ι:ε Πε::ι::τε:: εεεει: Με Αιιε:ε:::: εε: 0:οεε::.

Βε8:ε:ιιιη:· €εΙΙει:ά εει:ιιιο::: ννε:άε:ι. :ι:εεει: Με:: ει:: Με Αιιε:εε;ι:ι:ε ει::

δ
. 05 ιιιιά ε: εε: :ιεά:εε:ιει: νε::'εεειιι:ε ει:::ιε:ι:1::::ειι. :Σε Με: ::ει::::ε::

ι:::ει: ε:ι:εε:ι:ει: Αι:εί:::ιι·ι:::Βε:: ει:: ε:ειε:: Αιιε:ε:ιτ :πι θι:ι:εε:: εε: 8ε:::ιιεε

επι:: θ:ιιι:εε: Πε: δ. 05 εε: νε::::εει::ιε εε:ε: :'εε:, άοιεε ει: ι:::ει: Με

Γ:ε::ιε:: εε: Ρε:εο:ιε:ι οάει· εεε :::Βει:ι.::ι:ι:: εε: Βιει:ιεε:ιεε::ϋ::Βε:: »Με
:'ει:εε:: ε::Βε::ιει:ιειι ι:ει:ει: Ι.ιιι:άεεεεεετεε:: εεε: ει:: Α:ιε:ιεε:ι:::8, εε:

ι:ι:ε:ει:::εε::ε:: ::::ι:ει·ι:ιιε ει:: :ιεετε::ε:ιάει:, Με Ζι:ετίι:ιι:ιιιι:ι; ει:: ::εἰάε::

Κει:ιι:ιε::: ε::'ο:εε:::ε:: Μ; ::ι:ι: Μ:: εεε: εε: εε: 0ο:ινει:::οιι Μεεει· Ρε::
:::::ε:ε:::Ι:ε:: εε: Ι.ει:άεεεεεε::ιε ε:::: ιι:εο :ετ ει:: Ζι:ει:ιιιι:ιιιιιε ει:: Κω::

::ιε::: ει: εε: Οο::νε::::οι: :::ι θι:.ιιεε:ι ε:Εο:άε:::ε::. Πει: Πιιτει·εεεεει:ε:::
πιει: ει::ε:: :'ο:Βο::εε Βε:ιιιιιι:τιιι:εει: ει: ::εν:εἱεε::, Με ι:ει:ι::ε::: Με 0ο::

νειι::ο:: ειιι:::::: ννεεε:ι::Ξε:ιε Α::ειιάε:ιι:ιεει: άεε ::ι·ε:ει: ()'ο::ε:::ι:::ο:ιε-Εά:ο:εε

νο:: 1807; Μεεεε ΙΒΜετ :ει εεε: εἰ:: θεεε:2. Γει·ι:ε:: ει:: θεεε::ετειιε
άε: Οο::νει::ἱοι: :ι:: Πει:εε::, Με ::ειιε Βεεε:ιιι:ε εεε νε:::εΙ:::ἱεεεε ενν:εε::ε::

Βιιιιιτ ιιιιά Κ::ε:ιε, :ει εε::οι: εε::ιε: Ψ:ο:::::8Εε:: ννεεει: :ιι εεε θε:::ετ ει::

Πεεε:ειςε:ιιιιιε ἔεΒϋ::ἔ, :ι:ε:ιεεοι:άει·ε ει: ειιάι::ε:: εἰ:: ::ει:εε Ρι·::ιεϊρ, Με

Β:ι:Π::::ιιι:ε Με εει:ο:ι:εε::ει: Βεε::ιεε, :ιι Α::νιε:ιά::::ε 8ε:::εε::τ Μιά, ενο
ειιι·ε:: ειιἔ:εἱε:: Με Ηο::ε:τε:εε::ιε εεε Βιιιιιτεε ι:ι:ε Με 8οι:νε:ϊ:ι:ετε: εεε

θι·οεε:ιει·εο8ε νε::ε::ι:: εεε: Βε:”ε:::άετ ννε:άειι. Β:ιά:ίε::: Με Ζι:ει:ι:::::ι:ι:ε
ει:: Κει::ι::ει·ι: :ετ ει:: εε :::ε::: ::ϋτ:::8, ει: Με: Με:: εἰ:: ε:ιι:ι:ε::εε θεεετε,

εο::άει·ιι ε::ιε ειπε:: ε:ι:ε:: νε:::ι:8 :ιε:'εει:ετε εεεε:ε::ε::ε Αιιοι·άιιιιι:8 νο:

:ίε8:, ννοάιι:ε:ι Με [.::::ά νει·ι::ϋΒε εε: νει::εεερ:::ε::: ει:: :ι::ι:ιε:, ]εάε::
:Με εε :::::Βε εε εεε: :::ιάει·ι: θοι:::ι::ιει::ει: ΒεΓε::τ, εε::ι:::άε:ι Μ. Π::
::ιιι: εεε:: δ. 67 ει:: Ύε:Ιεεειιι:ε νει·ο:ει:ι:::8ει:, ενο::::ι:ε:1 Βεει:ι::ι:ιι:::Βει:

ε:::εε::οεεε::, ννοάι::ε:: Με Κει::ι:ιει·ι: Η:: Ζι:ετ:ιιιι:ιιι::8ε:εε:ιτ Π:: Βε:::ΐιι::::
ε:εε::ιε::, ει:: ::::·ε ε:::ο:›ε::ε εεε:ϋ:ιάετε Βεεε::ενει·άε εοι;:ε:ε:ι ει:εεει· ΜΗ::

εει:::ιε:: εεεε:ε: πετάει: ο::ειι, εε ε: Με θο:ινε:ι::ο:: ει:: εεε: ρεεε:
::ε::ει: 8τι::::ε ιιιιεεε: Ψ::Εεει:::ιει: ει: εει:ιει:.

Α::ε Μεεε Βε:ιιιι:ρ:ιι::Βε:: ε::ιά ι::ιεει·ε Ει·ι:ε::τε:ιε :::ιιι·ε:ε:ιει:ά νν:άε:

Με:: ννο:άε:: άι:ι·ε:: Με νο:::ι:Βε άε: θι·8:::ιε ει:: ΒεΒἱει·ι:::8, εε: νο::δε:ι
Μ:ιι:ε:ει·, ιιιιά άστε: Με Βεά:ιε: άε: Μ::ιο::::::: εε Με ει:εεε:::ε::: εε:
Κει::ι::ει·ι: άι::·ε:: ειιιε Βε:::ε νο:: Βε:ι:·::'τειι, ννε:ε::ε ει:::ετε:: νει:: Με::

ει: Υε::'ιιεεε:ι: ::ε:ιε:: 1). Αι:: :ετετει·ε ει:: πιει: Με:: :·ερ::ε:::: ει: :Με

ι) Βειι:ιεε::::Π Με: Με θοιιιι:ετει:ι εε: Ι:ι:ειεε::ει: Κε::::::ει· ιι: Βει:ε:ϊ ει:: νο::
ιιε::::ι:::ιε:: εε: 0οι:ι·ειιιιοι:. ΜΜΜ ω: Κι:ε::Ιιει:::. Με:: 1800. :Με νε:ειι:εε:ι:ιιε
:ιιπ εει:: ρει:ειΙ:ε::ε:ι Βιι:::1 ει:: ΒεεεΙιι::ἔ εε: Αι:εεΙεεειι::ε:ιε:: εε: :ιετ:ιο:. Κι:·ε::ε.
Ι·':ε:::ιι:ε, ΙΙει·εε: 1880. Με νει·ε:ι::›ει·ιιι:ε εννιεε:ιει: εε: Κ:οι:ε Βιιεει: ι:::ε εεε:

::ε:::ἔει: 5ιιι::1ε. νει:: :εε::τΙ:ε::ει: Βιι:ιιειιιιι::ιτ ::ει:ι·ι::ε::ι. Ρ:ειειι:ε, Ηε:εε:·. 1800.
5. 8-18. Γε:ι:ε: Βειςει: Με 0:ιιεΙιεε:ι:::':: .,Ε:ειε Κι:ιι:ι::ε:. 0ι·ιιι:ε:ει;ει: Η:: εε::
0οι:ιι::ιεειο:ιεεε:ιε:ιτ Με: Με 0οι:νει:ι:οι: ει:: εειιι :ιερε:::ε::ει: Βιι:::Ιεια Με εφε::
εε:::·::';ει:: νο:Ιιῖιιιι:ἔε Βει:ιε::ιιιι:εει: ει: εε: 8ε1ι:::'0 εεε Ποπ:: 0Ιιε:::ο:'::ε::ιε:· εεε.
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αεαια εεει:εια αΙειαεα, εα εεε ΜιιααεΙ ια θι·ιιααεα, εαει· ννειΙ ιαιια αει
αιεεει· ΑαεεΙεεεααειε αει' ειαε Ααινιιαααα αει· θιιιιααε Με θεεεαι;ι·ιιααε
ειαιεαΒεαεα, ιιαειαιιααι αιεαι ι·εεαι εεαειαι εαειαι.

Ζα αιιεει·αι Ζννεεαε αεαιι€ι εε, εεε ιεαεα Ψιαει·Ιειααααεα Δε. ννιεα

τι.8ειεα θεεεααι·ιιααε εεεειι αιε εαεα ιιααεαεαιειε Ααι"Ι'εεεααα α" Καιαιαει·
αιειει·ιιιιι ια αεα ι'ειαεααεα Βιιιεεα ει" αιιεα ιαι·εα θι·αααειιαεα ΒΙειεα
ίεΠε εαπααεαιεα.

Βιε οεανεαιιεα ιαιι: αεαι ιιειαει.Ιιεαεα 8ιααιε αι ννεαει· εια ιιααειαειαεε
[.ιιααεεεεεειε αεεα Λααααει·ιιαα ειαεε εειεαεα; ειε ειεΠι ααι· ια ειαιαεα

ννεαιαεα Ραααιεα ειαε Ααιιααει·ααα αει· αιεαει·ιεςεα Ι.αααεεεεεετεεεαααα
ια Ααεειεαι, ννειεαε _ιεαοεα ααι· ιαιτ Ζιιετιαιαιααα αει· Βιιιααε νει·αεαειαιαεα
ννει·αεα αιιαα ααα ννει'ιιι· αει·εα ΖαειιιααιΒαειι: Με Βεεαιε ιιαεαι·ιιεαΙιεα
ια ε" θεανεαιιεα Απ. ΧΧΙΙΙ. νει·αεαειιεα ννει·αεα ειαα. [Με θεα
ειιιιιιιεαε-Εαιει: νεα 1807, νεα νι·ειεαεια σε θεανεαιιεα ια αιεαι·ει·εα
Ρααα1;εα ιιαννειεαι, ιετ _ιεαεαιεΙΙε ιια θιια:ιεα αεια θεεει:ε ατι διααε αει·

νει·ι'αεεααα, εε Με ιιαει·αεαρι νεα αει· αεαιεεαεα νει·αιεεααα αιεεει·
ι.ιατει·εεαιεα εννιεεαεα θεεεαε ααα Ψει·ει·ααααε ιιιεαι: αεαιαεαι ιναι·αε, εε

αεεε εε αει εαεα ιιαεαιΙιεαεα Αειεα αει' αιε Πειαι· αει· ειαιειαεα Βε

ειιιαιαααΒεα ιιιιαοαιιαι. ΒιιεεεΙαε θεαειιιιιιιεαεεαιετ α: αεια εεαεα νιεΙ
αει ααα ννεεεααιεα ααι·εααιε αι·εεεαει·αεΒιιεαε Βεαιει·ααα τω· ειεα εΠεια
ααα αεαι Ψεεε αει· νει·ει·αααααεα εααειιααει·ι: ννει·αεα, εααε αιιεε αιε

Βιιιααε _ι
ε αεεεεειι ι·εεΙιιαιιι·ιεα. αεαεαΓαιΙε ιιαει· αιιαα αιε Βεεαιεαι·αϊι

εειεαει· Βεειιιαιααααεα αεε θεαειιιαιιεαεεαιετεε, ννεααι·εα αει· Βεεαιεαεειεαα

αει· Μαιο!. Κιι·εαε ννιΙιαιιι·Ιιεα αειιααει·ι: ννει·αεα Μ, αιεαι: αααεαιαδιε
Ααει·αεααααα ι”ει·αει·α ααα ειε αϋααεα αει· Ψιεαει·αει·ειεΙΙαα8 αιεεεε Βεεαιεε

αιιι·εα αιε θι·εεεα. Βεαιει·ααε αιεατ ιαι Ψεεε ετεαεα.

Ι)ιε θεανεαι:ιεα αιιαα εαεα αιεαι: αει· ΖαειιιααιΒαειε αει· Κειαιαει·α

πααεννιεεεα ννει·αεα ινεεεα αει· Ψιεαιιααειι: αεε θεεεαεαιααεε. ννεΙεαει·

ιαι·εα Ιααιιιι ιιαεαιαεαι. Πιε ΖαειιιααιΒαειι αει· Κιιαιαιει·α ααα αιε Βιιαιιι·ε
ιαι·ει· Ψιι·αεεαιαειι: αεα Βεεαιεα αει· Κι·εαε εεεειιιιαει· ιετ αιεατ ιιιιι:α

ειαει· εε εΠεειαειαεα Κειεαει·ιε, εεααει·α αεεα αεα αεειιινεα Βεειιαι

ιαααΒεα ααα αιιεα αεια Ψει·ιιααι αει· αααιεεαεα νεια'αεεαιια εια αεαιεεεεα.

Ι.`Τεεα αει· Υει·ι'αεεαιια (α. ε) νει·ειαιαι αει· θιι·εεεαει·ιεεε ια ειεα ιιΙΙε Βεεαιε

αεια Βι·. 5ιιιαι. Ρι·ειααι·ι;, Ηει·αει·'εεαε νει·Ιει;εααααΙαα8. 1880. Πιιε Ζιιειιαιιαιιααε

τεεαι αει· αεααειαααε ια ειιιαιει·εεαιΙιεαεα νει·ιι·ιι_ε·εα. Νιιεα αει· ειαετιαιιιιιαειι Ι.εαιε
αει· αειιιεεαεα ΡααΙιειετειι ααι·.ειεειεΙΙι. Ι·'ι·ειααι·8, Πει·αει·. 1860. ΒεΙεαεαιιιαΒ αει·

Πι·αεαεεαι·ιι'ι: Ει·ειε Κεαιαιει·. αι·ιιαα1ει;εα ται- αεα Οειααιιεειεαεαει·ιεαι ιιαει· αιε

θεανειιιιεα ιιιιι αεαι ιιιιρειΙιεαεα Βιιιαιε. Κιιι·Ιει·ααε, Βιεαα'εεαε Πείαιιεααι·αεαει·ει.

αιε (ιι·ααααιαεα απ αεα θεαιαιιεειοαειιειιεαι. αει· ει·ειεα Κειαιιαει· ιιαετ αιε Οεανεαιιεα
αει αεαι ιιααειΙιεαεα ΒιιιαΙε ααα εεε Ιιεεατ. Και·Ιει·ααε, θειαι·ιιεαι. 1860. Μιιιι νει·

ΒΙειεαε εαεα αιε ιι.ιιεεαιαιεαιαεεεααε Πιιτει.εΙΙαα8 ια Βιιαει·ε: Με αιιιαε11εεαι: Κιι·εαο

ιια ιΞι·εεεα. Βιιιιεα. Ρι·ειααι·α, Βει·αει·. 1860. 8
. 848.



62 Βιι:!επ: ΒεπΠεε!ιι·Μ :Με Επι!. ν. Ει·ε!!ιιιι·ε ν. 22. Με! 1860.

:!ει· 8:ιε!ΕεεεενεΠ, ππ:! ΠΜ εἱε :ιπιει· :!επ Πι :!ει· νει·ίεεε:ιπΒεπι·Εππ:!ε

!”εε:8εεετετεπ Βε!ιΠιπιπππεεπ. Ζ:ι :Πεεεπ ΒεεΠπιπιπιι€επ πε!ι6ι·ειι :Πε εεπειι

!ιε8ι·επιπειι Βε!':ιεπιεεε :!ει· 8Πιιι:!ε :ιπ:! :!ει·:ιπ!ει· ε!!ει:!!ιι€ε :ιιι:ι!ι :Πε Βε

εΠιιιιιιιιππ (θ. 65), :!:ιεε ει: :ιΙΙεπ :Πε Πι·ε!!ιε!:: :!ει· Ρει·εοπεπ :::!ει· :Με

!Π€ειι:!ιιιιπ :!ει· Βτεετεεπεεπϋι·εςεπ Πειι·ε!Τεπ:!επ :ι!!δειπε!πεπ [ιεπ:!εεΒεεετεεπ

:ι:!ει· επι· ΑΜι.π:!ει·:ιπ8 ο:!ει· :ιπ:!ιεπΠεε!ιεπ Ει·Ε!ει·:ιπΒ :!ει· Ιιεετε!ιεπ:!επ :!ἰε

Ζ:ιεΠπιιπππ8 :!ει· Κ:ιιιιιπει·π ιι6:!ιι€ Μ. Λεει· :!ει· ΙπΙιε!:: :!ει· (!οπνεπΠοπ

Μ: :!:ιι·:ι!ιεπε ιι!::!ιι :!επ θπ:ιτε!:ιει· ε!πεε εΙΙΒε:πε!πεπ Ιιεπ:!εεεεεεωεε: εἱε
πω:: Ιε:!!ε!!ε!ι πω· :Πε Κει!ιοΙ!!:επ :!εε Ιιεπ:!εε, :Πε Βεε!ι!ε :!ει· Πτώ
!!ε!ιεπ Απτοι·Μ!; :!ει·εε!!›επ :ιπ:! :Με νει·ΠΙΠεπιεε :!ει· !::ιτ!ιο!Εεε!ιεπ Κιι·ε!ιε

επ :!ει· 8τε:ι:επεννε!τ. [Πεεει· Πιιτει·εο!ι!ε:! Π:: ε::!ιοπ :!:ιι·:ιπε :ιπνει·!:εππ!ι:ιι·:

εἱιιειπ :ιΙ!Βεπιε!πεπ Ιιεπ:!εεεεεετε Πειιιι ε!ε!ι !:ειπ 8::ι:ιτε:ιπ8επει·ι8ει· επτ

ε!ε!ιεπ; :!ει· Ε!ιι:ν!ι·Ι:πιι€ :!ει· θ:ιπνεπτ!οπ Ε:ιππ ε!ε!ι ιε:!ει· Βε:!ιο!ἱεε!ιε

81εετε!Πιι·8ει· εοίοι·τ επτε!ε!ιεπ, εκει: ει· εεε :!ει· !::ι:!ιο!ιεε!ιεπ Κιι·ε!ιε ειπε

πω, :Με ει· ο!ιπε :!επ €ει·ιιι€ετεπ Μιι·Βει·Ιιε!ιεπ πω! ρο!ι:!εο!ιεπ Νεο!ι:!ιε!!
:Παπ !:εππ.

Πεκ:: Εοιππι: !ιἰει· ποε!ι πεεοπ:!ει·ε Πι Βε:ι·εο!ι: :!:ιε πω!! 3. 66 :!επι

θτοεεΠειεοἔ επετε!ιεπ:!ε Αιιίε!::!ι::ε- :ιπ:! νει·ενε!Εππεει·εε!ι1. νει·ιπϋΒε
:Πεεεε Ρει·εἔι·ερ!ιεε Π: πω!! ει·ι!ιε!Πει· νει·ί:ιεε:ιπε· :!εε Αιιΐε!ε!ιτε-Βεε!ιε

πεεϋε!!::!ι :!ει· Η:·ε!ιΙ!ε!ιεπ νει!ι:1Ππιεεε ΠΙιει·Πε:ιρ!: ππ:! :!ει· !ιει!ιο!!εε!ιεπ

Κιι·::!ιε !πε!ιεεοπ:!ει·ε με:: ε!ιεπεο Με νοι·Ιιετ νει: :!επι θι·οεε!ιει·ι:οΒε
:ι!!ειπ 8ε:ι!ιτ κε01°:!ειι; :Πε 86ιπ:!ε !ι:ι!ιεπ πἰειιιε!ε :Μπομπ !Ππερι·πε!ιε ει·
|ι:ι!ιειι, Πιιι :Πεεε ::οπε!επτε Ρι·ει:!ε ει: πεενειεεπ, :!ει·ί πω· ει·ιιιπει·τ ενει·:!επ

επ :Πε Βε::Ιει·:ιΠοπ :!ει· νει·ει:ι!8:ειι ΓΠι·ετεπ νοπι :!:ι!ιι·ε 1818; επ :Πε

ΒιιΠεπ Ρι·ονι:!ε εοΙει·ε:ι:ιε :ιπ:! Α:! :!οιπἱπἰ::ἱ ει·εε!ε :::ιετο:!!ειπ ππ:! :!ει·ειι

νει·Εππ:Ι:ιπ:; Π:: Βε:;!ει·ππεεΙι!ε::; ει: :Πε Ψει·ο:·:!πππ8επ :!εε 8::!ι:ιτε:- πω!

Απίε!εΠτει·εοΜεε Με: :Πε !:::Πιο!!ε:ι!ιε πιω:: νοιπ 30. δ:ιπ:ιει· 1880 Με
:επι 1. πω! 8. Με” 1858. Πεεεε!ει::Ιιεπ :ν:ιι·:!επ :!ἰε !ιιι·:ι!ι!!ε!ιειι νει·
!ιϊιΙ:π!εεε :!ει· ρι·οιεετεπΠεο!ιεπ Οοπίεεειοπ ε:·εεεπ:!!ε!ι πιπεεε!;:ι!!ετ :!:ιι·:ι!ι

:Πε Ππιοπεπτ!ι:ιπ:!ε νοιπ ι!:ι!ιι·ε 1821 :;εΒεπ :Πε Βεειιιιιιιιππ8επ :!εε ει·ε!ειι

θοπε:!::ι:!επε-Ε:!!ετεε πω! εο8:ιι· :!ει· Υει·1:ιεε:ιπ8. Βε! :ι!!επ :Πεεειι νει·

ΒΒιιΒεπ εο!ιενιεεεπ :Πε 8::ιπ:!ε.

Π:: Π:: Με:: :!ει· Βεεε!ι!:ιεε :!ει· Κειπιπει·π, :!:ιι·ε!ι :νε!:ι!ιεπ Ρα:: επι!!
ει·ε:ειιπι:ιΙ ε!πε 'Ι'Ιιε!!πε!ιιπε :!ει· 8:ϊιπ:!ε επ :!ει· ΒεπεΙ:ιιι8 :!ει· !:!ι·ε!ιΙ:ε!ιεπ

Απἔε!εεεπ!ιεἰτεπ επεεερι·οε!ιεπ ενιι·:!, :!ει· ει·ειε ἱπ εε!πει· Απ: ιιιι:! ε!πε

νϋ!!!εε Νειιει·:ιπ8 !π :ιπεετιπ ::οπε:Π:ιτ!οπε!!επ [.ε!ιεπ. Βε Με: Μει·ιπ εἱπ

Απει·ι!!' επί :!:ιε Βε::Μ :!εε θ':ι·οεε!ιει·ιοεε πεἱ Αιιε:ΠιιιπΒ :!εε :!ει· Κτοπε

:ι!Ιειιι :::ιετε!ιεπ:!επ Α:ι!'ειεπτει·εεΠιεε :Πιει· :Πε Κιι·::Πε.

Π7εππ :Πεεει· !Ππει·Π! ἰπ :Με Βεε!ιτ :!εε θ:·οεε!ιει·ι:ο8ε πω!! :!:·πι

Ππι1:ιιιΒε Με ει· :Πε εεεειππιτε 8::ιετεεε:ν:ι!ι :π ε:::!ι νετε!ιι!Β1, εο Με
!πε!ιεεοπ:!ει·ε ἰπ :Με Α:ι!'ε!::!ιτει·εε!ιτ :!εεεεΠιεπ :1Ιιει·Ιιε:ιρτ :ιπει:ια!ιείτ Μ,
εε Π: ιιπιπεπε!!::!ι :!ει· επι· Βεε!ιιίει·τιεπιπε :Πεεεε !!!!πει·:Πεε νει·8:ιπι·εε!ι:ε,
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πιο άσιιι οιιιιοιιιιισ|ισιι Βσσιιτσ Ιισι·έσιιοιιιιιισιισ Πιι·ιιιιά Βιιιιι ιιιιιιιΙσσειΒ.
Επι ιο: ιιιιιιιΙισ!ι Ιισι άσο νσι·ΙιιιιιάΙοιι€σιι ιι

ι

άσε "Μισο Κιιιιιιιισι· ιισΙ:ειιιιισι·
Ψσἱεσ Εισ|ιιιιιιιιστ ιινοι·άσιι: άιιι·σΙι άἱσ Οοιινσιιτἱοιι ινσι·άσ άσε σσιιοιιιιισιισ

ΒσοΙιτ Με ιιιιισιιι€ο!ισιιά Πιτ άσε νσιΙιᾶὶΗιιἰσο ενιισο!ισιι άσι· ΒιιιιιιιισσινοΙι
ιιιιά άσι· ΓισάιοΙισοΙισιι ΙΩι·ο!ισ, ιιιιά άσάιιι·σΙι σιιι μια ιισιισσ Ρι·ιιισιιι ιιι
ιιιισσι·σ 6ΙΤσιιτΙισιισιι Ζιιστάιιάσ σιιι€σίιιιιι·ι:. Νιιιι οι: σιισι· άισ Ρι·ιιισιιιισιι

Ποσο: ο!ι άσε σσιιοιιιιιο!ισ Βσο!ιτ θι·ιιιιάΙιι€σ τω· «Πο ΑιιεϋΙιιιιι€ άσε Κιι·σιισιι

ι·σΒιιιισιιτο ω, Ποσο: άιιισιι άισ Βσειιιιιιιιιιιιιεσιι άσο ιιοειιτινσιι Βσσ!ιω σοι
σσιιἱσάσιι. Μπι οσιιοιιισσιισ Μεσοι, άσε θσεσΙΙεσΙισίωι·σσοτ άσι· ΕστΙιοΙισσΙισιι

ΚἰτοΙισ, Μ νοιι άσο ΜάιοΙιιιοΙισιι Κιι·σιισ μι· ιιισ!ιτ πι Ει·σιιιισιι; Πιι·ο
Β1ἰεισιιι, Πιτ μπεστ Βσσιι0.σοσοτιιιιά ιισι·ιι!ιτ άσι·ιιιιί; σο ιιιἱσ άσι·σσΠισ ἱιι

άσο Βσιο!ιοσσεσασιι ιιιισι·ιιιιιιιιι ιιιιά !ισί άσιι Τσι·ι·ιτοι·ιοΙνσι·ϊιιιάσι·ιιιισσιι οιιίε

ιισιισ 8στοιιιιι·ι: ννοι·άσιι Μ. Πισ Αιιί!ισιιιιιιε άισεσο Ρι·ιιισιιισε ννιιι·σ επι

8ΙσιοΙι άισ Αιιί!ισοιιιιΒ άσι· θσννιοεσιιείι·σι!ισιτ, άσο Ει·σισιι ΒσΙιΒιοιισά!ιοιι€,

άσο Πιιστσιικ άσι· Βιιι!ιοΙισσιισιι ΙΠι·σιισ €σιιτσεσιι. Νισιιιιάσ Επι: σιιισ διεπισ

8σινιιΙσ άιι πιο άἱσ Βοτ!ιοΙισσιισ πιο» οτειιι$ΙἱσΙισ Διισι·Εισιιιιιιιι€ ΙΜ, άο.ι·ιιιι
εσάιισΙιτ ιιιι Ρι·ιιισιο ιιι ιισΒιι·σιι, άσσο άσε ΠιιιΕσιι8· άσι· Ιιοι!ιοΙιιισΕισιι

Κιι·ιι|ισιι8σνισΠ άιιι·σΙι άσο σιιιιοιιιεσΙισ Βσσιιι Ιισιιτἱιιιιιιτ πι; οι: |ιιιιιάσιτσ
εισιι ιιιιιιισι· πιο· νοπ 8ι·ϋπσι·ο οάσι· ιιιιιιάσι·ιι ΒσεοΙιι·σιιιιιιιι€σιι ιιιιά νοιι

σιιιιισιιισιι Μοάι|ισοτιοιισιι ω άσι· ΑιισιιιιιιιιΒ άσο σσιιοιιισσιισιι Βσσιι€σε.

8ο Μ; σε ιιτισΙι μια οσι απο ιιι άσοι νοι·Ιίο8σιιάσιι ΓιιΙΙσ; σε !ιο.ιιάσιτ σιοΙι
Πισω νοπ Βιιιίιιιιι·ιιιι; σιιισιι ιισιισιι Ρι·ιιισιιισ ιιιιά Ιιιιιιιι εισ!ι ι·σοΙιτΙισΙι μι·
ιιισιιι: άονοιι ΙιιιιιάσΙιι, σοιιάσι·ιι νοπ ΔιιΠισιιιιιισ σιιιπσ!ιισι· Βσετἱιιιιιιιιιι8σιι

άσε σιιιιοιιἱσσΙισιι ΒσοΜσει άιιι·σΙι άἱσ ΒιιιοιεσσινοΙτ. Αιιι οι·σά'σιιάστσιι ειιιισιιτ
ιιισ!ι ιιΙισι· άισεσσ νοι·ΙιοΙτιιισσ άσε σοιιοιιισο!ισιι Βσσιιισσ σἱιι ιιιΙΙιιιάιεσΙισι·

.Μια Πι ίο!εσιιάσι· Ψσιεισ ιιιισ: »Μ κι άισ Ποσο οιιΓσσνοι·ίσιι ννοι·άσιι,
ιιι ινισ ίσιο άσο σσιιοιιἰεσιισ Βσσιιτ σιιιιΒιισιι |ιιιοσ, ιιιιά άειιισι σι·ϋι·ισι·ι

πνοι·άσιι, άιιεισ σε σιεσιιιΙισΙι μι· ιιισΙιτσ €σΙισ. Ιιι άσι· ΤΙΜ; σἱιισ εσΙτιιιιπισ

Ποσο ιιιιά ΒσΙισιιιιιιιιι€. [Με σσιιοιιἱεσΙισ Βσο!ιτ Μιά σοι' άσιι άσιιτοσιισιι
Πιιἱνστιιἱτιῖτσιι Με σἰιι @Πισω εσΙσιιι·ι, Μ Με σιιι ιιοΙσιισε ιιι ιιΙΙσιι Εσιιάστιι
Πσιιιιισ!ιΙοιιάσ ιιιιίέσιιοιιιιιισιι ιιιιά Μιά τσι€ΠοΙι ποσο ιιι Βιιάσιι ιιιισσινσιιάστ.“
Ποσο σο νισιιι8 Με: άἰσ ΜεΙισι· νιάσι·ΙσΒιισιι θι·ιιιιάσ Μι· άἱσ Ζο

ΜιιάιεΕσιτ άσο Κιιιιιιιισι·ιι, Βιιιιιι σιιάΙισΙι άσι·]σιιισσ θι·ιιιιά Με |ιιιΜιοι·

εσΙΕσιι, ιισΙσιισι· άιιιιοιι Ιισι·εσιιοιιιιιισιι Με, σκι! άσι· νοιι άσο Κι·οιισ ιιιιΕ

άσοι ιισιιεθισιισιι Βιιιιι|σ ο!ισσεο!ι!οσοσιισ Βισσιενσιιι·σΒ άσι· οοιινσιιτιοιι ιιισ!ι€

Ποσο άἰσ Κι·οιισ εοιιάσι·ιι ποσο άσο Βιιιιά ιιιιιάσ. [Με ΒσοΙισ άσι· Υστ

στάσσ |ισε8 ἰι
ι

άσο Ηοιιά άσο θι·οεειισι·οο8ο, κινσΙσιισι· οΙΙσ Βσσιιισ άσι·

8$σοί8εσσιοΠ ιιι σἰο!ι νσισἱιιτ, ιιιιά άισσσε ΒσσΙιι Μ ιιιιι· οι άσι· Ψσισσ
οσοσιιι·ΒιιΜ: άιιι·σιι άἱσ Μἰ£νἰιΕιιιη; άσι· Βιιιιιάσ, Με άισεισ οσι·σσΜι€τ εὶιιά

πι άσι· θσσσιησιιιιιιε ιιιιαιινιιιΙισιι. Πισω Βσι·σοΙιιιΒιιιιΒ· άσι· ΒτΠιιάσ που
ποστ άιιι·σιι άσο ω. ΧΧΙΙΙ. άσι· θοιιισιιιιοιι νοΙΙσιοιιάιΒ εσννοιιι·ι: ννοι·άσιι.
.Τσοκ Βσσ1ιι άσο γσι·πϊισσ Μι Ιιισ|ισι· άισ Κι·οιισ, νι·ισ ουσ σιιισι· Βσι!ισ
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νοπ ΕΜΙεπ ππεΙιεεννιεεεπ ενει·αεπ Ιιεπιι, ια Μεεει· 17νειεε εαεΒεαΜ, απα

Με αει Μεεεε παιι:εαΜΜι αιαειεααιεΙ: αεε Ααίειεαιει·εεπτεε αΙιει· Με

ιιααιοΙιεε1:ε Κιι·ε1:ε ααι·ειι Με ΑππΜιιπε απα νειΙιαπαιιςαι:ε αει· Ι:ειαειι

ιιερειΙἱεαεπ ΒιιΠειι Ρι·ενιαα εοΙει·εααε ααα Αα αειιιιπιει ει·εΜε εαειοΜεια

εε Με ααι·Μ: Με νει·ειπαει·απεεπ :Με αεα Βεαιει·απεεπ αει· εΙιει·ι·1:ειπιεεαεπ

Κιι·ε!:επιιτονιπε, ενοι·εαϊ Με νει·ει·απααΒιια νοπ: 30. αει:αει· 1830 απα

νοια 3. ΜΒΜ 1853 Βει·Μιεπ, Μιπε Μαι Βεεαειεπααπε νοπ 8ειιεπ αει·

Βιιιπαε επεεεαΜ. Βεπα ῇεπε”ραπειΙἰεΙιε ΒαΠεπ ειπα παπα: νοι·ιιαεεεεεα

Βεπειι Ππιειαεπα1απεεπ απα επι' νειτιεἔειιιαεεἱἔεια Ψεεε ια Βιιιπαε εε
Ιιοιαιαεα, ιπαεπι Με Βεαιει·απεεπ αει· οι:ει·ι·Ι:ειπιεεΙ:επ Κιι·εΙιεπρι·ενιπε
αει:: περετΙιεΙιεπ 8ταΙιΙε εεεεπα1ιει· Ιιἱιιεἰεααἱε1ι Μεεει· ΒαΠεπ νει·ιιαιεΙι

ται:Βεπ Μ:ει·αΜιαιεπ, Με ααε αεπι Βι·ενε Ρει·νεπει·Μ ποπ ιτε ιιι·ιαεα: αεε

Ρεπε1:εε Ρἱαε ΜΗ. νεα: 80. ααπἱ 1830 απεενειίεΙαε1'τ Ιιει·νοι·Βεατ.
Απε αεα ΜεΙιει· απεεΠΕΙιι·ιεπ Πεεεπιι.ιι·απαεπ Βεεεπ Με νοπ αει· εννεἰτεπ

Ιζει::ιαε:· ΙιεεεΙ:Ιοεεεπε Ααι·εεεε ει·εεΙιειαε εε απε Με αεινιεεεπ, αεεε πα

αιεεεΙΙ:ε Ιιειπ αιπι·ειΜ:επαει· θι·απα νοι·Ιεα·, Με1ι επι' αεα 5. ει αει· νει·

ίεεεαπε ικα Ιιει·α1'επ, ενει·παΜι νει·οι·αααπεεπ, ια ενε!επε Βεετιπιπιππεεπ

ειπαεαοεεεα, ενοααι·Μ: Με Κειααιει·π απ· Ζαετιπιπιαπεει·εεατ Πα· εειιι·ϊιπ!21:

ει·ε.ε!ιτεπ, επί :Με ει·Ι:Μιεπε εεει·ιϊπαε2ε Βεεε1ιενει·αε εοΜειο1ι ε.αεεει·

Ψιι·1ιεαιαΙιε11: φωτ ενει·αεπ εοΠεπ. Με ια αει· Ααι·εεεε επαιεΠεπε Βε
εε1ινιει·αε 1ιεππ αἱεαι Με εεει·απαετ €εΠεα, αι: αἱε νει·ε1Μ:ει·απε Με αεια

παρε1ΙίΜιεπ Βιαιι1ε ειπει·εεαε Βεετιιπιπαπεεπ επαιϋΠ, ενε1Μ:ε πασα α:ι·ει·

ΝΜαι· ααα πασα αει· 8απεεπ Βιε1ιει·18επ εοπε1ἱιαιἱοπεΙ1επ Βιπετπτειιἱε αει

απε ια Βεαεπ ε1ετε απα εαπε ΑαεαΜ:ιαε Με πασα αεα: Ααϊειεατει·εεΜ

Με νει·1ι·εεει·εεΜ αει· Κι·οπε ΜΙεἱπ επεταιιΜα· νοπ ΜΙεπ Καιαιαει·α εει1:
αεια Βεετε!ιεπ αει· νει·Γεεεαπε· επεεεεαεπ ενοι·αεπ ειπα, απαι·ει·εεαε ε1:ει·

πα Με π: Με ετεετε1εαιεΙετινε θεαιειε ειαεεΙ:1εεεπαεα Βειετιπ:ιααπεεα Με
ΒεεΜε αει· Καιππιει·π νοπ αει· (αι·οεΜι. Βεαιει·ααε εεΙΙ:ετ ια αει:: Με.

ΧΧΙΙΙ. απα αει αει· ΨοιΙεεε αει· Οοπνεπτἱεπ ια αεα Κιιιιιιι:ει·ιι νει·
αε|:Μτειι απα €εινπΙ:ι·1: ενει·αει: ειπα.

Βε 1ετ πεειι αιεεει· Εεεε αει· Βαε!ιε εεαι· κα Ι:Μι1εεει:, αεεε Με πεπ

1:ει·Μ'επειι Βαι!ιε αει· Κτοπε αεα ειπαεεεα1επεπεα Ψεε Με Μι·Μι1ιεΙιεπ
νει·αϊαταιεεε «Με ειπε νει·ειπαει·απε πια αει· οι:ει·ειεπ Κιι·εαεπεεννεΙτ ει:
ι·ειςε1π, ενιεαει· νει·Ιεεεεα Ι:Μιεπ.

π
Βε :ετ Μεεεε απ: εε ιιιεΙ:ι· πα 1ιεΙιΙε8επ,

ειπιπΜ ενώ παει: αει· αεννιι·Ιιεπαεπ Πι·εεεΙιε Μεεει· πεαεπ Ψεπααπε εα

Β1εἱε1ι Με αει· Κι·επε απ· Μα: εΠεἱα εαετε!ιεπαε θαει·ααίειεατει·εεπι Παει·

Με :ακα απα αεε απαει·ε Βεεαι: αει· Κι·οπε, 8τεειενει·τι·58ε πα εεπΙἱεεεεπ,
ααι·ε!ι αει: ΑαίεεΙιεα αει· Υει·ειπαιιι·απε εείΜπαει: Με, απα αεππ νεα
επ Μεεειπ Βεπι·ιιτε νοπ Βεαεπ αει· νει·επτννοι·ι!1εαεπ Βιιιαε αει· Κι·εαε

Βει·ειαεπ ενοι·αεπ Μ, εοΓοι·τ παειιαεια παι· ει·ετ Με εενειιε Κειιια:ει· Μαι

εεεεπ Με θοπνεπιἱοπ επεεεερι·οεπεπ, απα Ι:ενει· αοεα Με ει·ειε Κειιιπιει·

εἱιιειι ΒεεεΙ:1αεε 1:ιειαεει· εε1'εεει πειτε; ο1:ΒΙειειι _ξεαε Δαι·εεεε νεα Βεαεπ
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τΙοτ ΜΜΜ οτε: @του ϋυοτοἰυοΗιιιιυουτΙο ΒοοουΙυοεο ι!οτ υουΙου Κοιυιυοτυ
οιιιο οουεΠτυοιουοΙΙο Βοάουτυυε] υυο οιυο Βοι·ϋουοιουιτευυε νου Βοἱτου

άοτ Κτουο ιιυορτοουου υουυ. ΠΜ οοΙυετ ἱυ άουι Ιοοπτου υ'υΙΙο υπο Μο
Πτοεου. ΒοΒιοτυυΒ υυτ Ιιερι2πάο2ου Βοοουννοτόου υ'οΙΒο ευ Βουου. Ευ

Ιου οοιυυοου Πιτ ιΠο θτοοου. ΒοεϊοτυυΒ υυιυἱποΙυιιτ υιιου Μι· ΒοοουΙυεο

ίειοευυΒ νου υυι· θεο.» Κουιιτιοτ ουτουουο υοἱυο οουευτυτιουοΙΙο ΝοιυἱΒυυε
νοι·, «Ιου που οοτ νοτοιυυοτυυε ευ νοτΙοεεου. Ποου ουου ΙἱοΒΩ οἱυο
ιιοΙουο @τοι νοτ, υυουιΙοιυ οπου τυο οι·οιο Κοιυιιιοτ οἰυου ου τυο πννοἱτο

Κοιυιυοι· οἱου ουοουΙιοοεουάου Βοοουυιοο ;;οι'υοετ Μ. Πουυ ιιυεοεουου
ιυινου, τυπο ιυ υ'οΙοο ιΠοοοε πυΙοου: Βουουυτου ΒοοουΙυοοοο «Πο ίι·οοΙτουο

Αυτοιιοο ευτ Μουτ ου τυο Κτουο ννἱτυΙἱου οοΙουε8, οο υπ τυο άοι· Διυ·οοεο

:υ θτυυιΙο ΠοΒουιΙο Βοοουινοτοο Μουτ Με οιυο _οοοι·ι2πάοίο ουουοτυουυου.
Νοου νοτυιυουυο Με Ψοοοε ιἰοτ νοτοιυυπτυυΒ του άουι ρουιπΙιουου

ΒουυΙο υιιυου οἱο υουυοτυϊουου Βυτυο άοι· Κτουο Μου: ιΙοοεο!υου νου ιΙοιι

εεννοι υοου υυτἰΒου ουου υοποιουυοιου ννοΒου, Φου Ιοτοτου οοννουΙτ, ιΙου

Ψοο οὶυοτ οιοουου θοοοπεουυυε κατ Βοεο!υυΒ όοτ υιι·ουΙιουου νοτ

υΒΙουυιοο, ἱυᾶοιυ οἰο τΙου πννοἱτου Ψου νοτυιἱοᾶου, υυιυΙἰου ιΠο Αυιυυυιτιο

οιυοι· Αυοτυουυυυε όοτ υιτουΙιουου Ρτοἱυου υυιΙ Βο!υοοετουτΙΜιου ἱυ

υυεοτο υοιυοουο Υοτυιοουυο, ουιιυου τΙοτ ουοορτοουουάου Βοοϋιιιιυυυο ἱυ

ιιοτ υτουοοιοουου ΒιοιιιονοτΕ'οοευυο·. Μαιου πέτο ιυοιιοτ εννοἱ£ο Ψοε
νου ι!ου Μιάου Ιοι:Μ;ου Ψοοου υοἰ κνοιιουι υοεοοι· οοννοοου Με ιιοι· οιυ

ΒοοουΙυοουο ιυ·υιο ΨοΒ. ΑΜ' 6Ποοουι ΨοΒο που: Με Μουτ ιΙοι· Κιτουο

υἰου£ νοτΙοπτ, οοιιιιοι·υ νιουυουτ υου εοτουτιτο ννοτοου.

ιν.
Ϊοτιιιοἰἰο Βοοποίου:ϊαπο τι” καιει: θεοο!πεπΖωάτ/ε.

Ψουυ ννἱτ ιΠοοου νου οοι· θτοοου. Βοἔἱοτυυο ἱυ άοι· υουοετου Ζου:

οἱυΒοεουΙοΒουου Ψου, Μο ΒοοοΙυυο; «υπ υιτουΙιουου ΑυοοΙοεουυοιτου
@του οἱυο υουο δτυοιοοοοοιοΒουυυο. υιιυοτ Με ΑυΒο υιοοου, ευ 2τοτου

υυο εοίοτο ουο νου· υοου (Ιου υιοτοτιοΙΙου ΙυυοΙτ ιΙοτ υοοι·ουουάου εοουυ

θοοοτεουτννυτΕο υοοτυου1:ου, στο οοινιουιι€ο πω! Μουτ ει: υοοοιιυ;ουοο

ίοτιυοΠο Βουουυου ου2οοεου.
Που απο ιυοοοτ ΒοιΙουυου υοΒο ιυιι·ιυ, οπο: ουΕ' ιΠοεο Ψοιοο ουι

οοἱτἰ8 νου Βοἱτου Μι· 8τουτοΒοννοΙτ, ουυο υΠο Μἰιννἱτυυυε νου Βου:ου ι!οι·

ΚιτουουυοννυΙο άοτ Βοουτουοοιουά άοτ Κἱτουο ιυουτίοου Μουτ” υυιΙ αιο

ουι·ου ου! ιΠο νοι·ίουουυυ ουκ! «Με ἰυυοι·ο Ιιουου οοτοοΙυου οιυεοννιι·υΕ
ννυ·ιυ Ι)ιοοοε οι ιιυοτ «Ιου ροουινου τοου$Ιἰουου ΒοετἱιυιιιυυΒου ουυο,·οοου,
υυοι· «Με νοι·υυΙουιεε ινἱοουου Μουτ αυτ! Κἱτουο, Μο τυοοο τυπου νοΙυοι·

τοουτ.Ιιουο νοτττιι€ο ίοετοοετοΙΙτ υυο ρτἱυοἱρἱοΠ ϋυοτοΙΙ Ευ ΒουυιουΙουά υπ

ΠοΙτυυἔ οιυτΙ. Πιο Ιἰἰτουο, οΙε ουοτυουυτοε ουουτΙιουοο Βοουτυουυ]οοτ,

Με ουΕ ιυι·οιυ θουτο€ο οιυο υυυυυᾶυΒἱΒο Βοουτοορυιῖτο, τυπου θτου:ε

Ήσουν @τοπιο Χάο· ποσο. ΕέτουευτοοΜ. Π. Μπι!. 5



66 απόσα: Βσπα:σατΠο ω: Σπα. ν. Ι·':·σ:απ:·π ν. 22. Κα: 1860.

ασσ:ἱπ:π:απε παμπ όἰο Βσσαωεραατο όσα Β:α:::.σε πω· απ: 8σΒσπεσἰτἰἔσ:·

νστσ:παι::·απ8 Βσ:·σπσΙτ α·σ:·όσπ Μπα.

Πω: "Μια Ι'οι·:ποΙΙο Βσόσ:›ασπ μασ:: απ: πσπσα Οσασ:σσασανό:·ίσ
Ποπ: όι::·ία, ό::εσ όα:·σα όἰο :από :απόσα Ν'σσσ:: νοπ 8σασπ όσα άσια:οσπ
Μ:πίε:σ:·:α:απ όἰο Εα:εοασἱόι:::8 Παω· σοαΐσεεἰοασΠ α::·σα!:σαο θσασπε:α::όσ,

να: πσπισαιΙΜ: ααα· όΙσ νο:·ίασεαπ8 όσα απαοΠεοαι·α απο”. από απο·
απ: Βσσα:σ όσα πωπω από Πσα::.Πσασπ, όσα Ιαπόε1απόΙεσασπ Καα::ασ:·π,
:απο σοπίσεεἱοπσΙΙ :;σ::::::σα:σπ ροΙΜεσασπ Ἑ'σ:·ε:::πα:ῖαπἔσπ ααστα:::ποπ αὐτό.

Πἱσεσε α:: :α Πσι::σσα!ι:πό :α όσα Ψσἰεσ αἰώνα· ::οσα α:οατ ασεοασασπ; σε

:Ματ ό:σ::σε :π Ή':όσ:·ερ:·ασα πασα πο εσα:· απ. αΙ|σσ:πσ:πσπ ::οε::Ινσπ Μεσσία:

:::α::σσα όσο όσατεσασα Β:ι:ατα:·σσα:σ::, Με :πα όσπ Γο:·όσ:·απασπ όσα· θο

τσσα::ΒασΠ από όσα Ζνσσα:::αε:::Βασ:τ.

Εσ α: ασ!καππτ, Με:: ό:σ όσαα:οασ Βοϊσαεσσαο:ισσααπσ όἰσ στοα! σι·
πνοτασπσα πωπω όσα Ε:αισΙασπ από όσα θο:·ρο:·αι:οποπ :π όσ:π Νασο::

“απο” όα::α όα:·:1ασι· α:: όσα: Βο:οασ:α8σ :απο Βαιεοασἰόαπ8· όα:·σα
διΕα::ασπ:πσατασα πἱοατ παασΙααεσπ να:·όο. Ια ΒσΙΙΒἰοπσεασασα όα:·Πο όἰσ

Β::τα:ασπα:σατασΠ :::οα$ σπτσοασίόσπ, όἱσ ΒσΙἱἔἰοα :::οοατσ όαασἱ όἱτσα

πόσα πασα πω· :πό::·σο: ασα·οΙΤσπ απόσα. όσόσ απ:: όσα ΒσΙααοα σα..

::α:πα:σπααπασπόσ Βασασ Καππα: Με ΒσΙία:οαεεπσαο ιαπω:ωσ απόσα;

από σε από:: από: Μο α: :κατσε από πω· σἱασ Ι'τοαπόΠοαο νσπσἱπααι·απ8
όο:· ασίόσ:: ΤασἱΙσ από. Β:ασα: πααΠοασπ Οσαπο :ετ και: ΒσεΜ:π:παπΒ
όσο Ειπα:: από:εσασπ ()'οπεπ8α:Ιοπο-Βό:στσε 5. 24. οα:Ποοεσπ, απόσα::

ααση::όσα:: »Κάπο Βσ]ἰἔἱοπερατ:οἱ :παπα όσι· απόο:·π :α παπα.» πιό'

Ια:·οαΙ:οασ ΕΕα:·:οα:απεσπ... Μπαεα από ΖἱσΙ €σασπ πόστ σϊασ Βσαασα:απε
πα ἱαπσ:· όἱσεεωοἰσσπ Ε:α::οαπαππ νσ:Ισπεσπ.“ Μπα όσ:α όσαιεοασα

Βαπόσε:·σσα:σ Μπα πω:: ΒσΙἱ8ἱοπεααεσΙσ8σπασἱ€σα :πόστ α: όσα· σπσσ:·π

Ύσι·εα:πα:Ιαπε ποσα α:: ΡΙσππ:α σὶπ Βοσπα1αεσ όαι·σα 8:Ξ:πα:σααπαι·ασα

Βάσει:: ινσπόσπ. η

Ηπα όσ:π Βσοα:σε:·απόο όσι· Ι':·ϋασ:·π Βσἱοαα8σεστ:8σαππ8 από (απ:

ῇστ:τὲ ποσα ασπτσασπόσπ Βαπόσε8σαστεσσααπα α: :ποπ όι:ασ:· παπι: ασ:·σοαΗε:,

εσσσ:: Μ:: Ζαει:από:Βασ::: παασι·ο:· Ιαπόε:από:εσασπ Κι:α::πσ:·π, :α ΒσΙἰΒἱοαΜ
αποασ:: όι::·σα Β::α:α:σπ:πσαπασα: :ια σατεσασ:όσπ, αν:όσ:·ε::τασα σ:::στόσεαΠ

από είπα Μπομπ σο:: ΒσἱΙσ:: όσα ασΙτσΙΤσπόσπ ΒσΙἱΒἰοπε:ασἱΙσε α:: νετ
ατακα. όσόσπΓαΙ|ε επ:·σσασπ μεσα όΙσπσ ΒσΙ'αεαΞεο όσα Καα::::σ:·π όἱσ

Εο:·όσ:·απεσα όσα Πσ:·στ:α::Βασ:: από όσα Ζκνοσαα:Ι!σε:Βασ::. |)σ:::: :Μα

Πα:: απ:: α:: ΑΙΙσσα:σ:ασπ ασ: όσα ΜἱτἔΙἰσόστπ σ:ασ:· εοΙσασπ νο:·σσα::::··

]απε όίσ παω:: Κοπα:πἱεε, Παασίαπεσπασα από Ππραι·τασ:Ι:οαασα ?ΟΕ-σ
::α8"Μσ::, απ: όἱσ Ψσ:·ίασεαπ8, τα:: Ππ:·:οαταπεσα, όἰσ Βσοατσ σἰασπ_ι:πόσυ::

θο::Ισπσ:οπ πο” ααΓπαΙ'ασεσπ από πι: ασα:·ιασΕΙσα? Ιαι:πσ:· πασα ναό
όσα: σἱπσπ θοπίσα:::οπε:ασ:Ι όσο νοΠσ Ζ::::·πασ:: ἱπ όσα ::αόστα Πωσ
(σεε:οασιασ:Ι ασ: Επ:ε::ασ:όαπε αο:οασπ ?απόσα ϊσα!σ::: €σεσαπσΜΒο [Με

8αϊ:·Ισόσπασα, Ζσ:·ννϋτία:8πο από Βισκαπε όση σσ::(ση:οπσΙα:α ΙΜπόσπα



Ν. Γοι·αααΙΙα Βαααιιαααιιαα ω· αοααα αοααπαατααι·Ι'α.
α.

θα

ιαααααα αἱα αααααΜοααΙϊααοα ΡοΙΒαα ααα, να” να· σα! νοταἱαΙα ααα
ΨαΙαααα ααια·αι· νοι·Ι'α!α·αα ἰα αἱοααια ΡααΙαα ναι·Ιααααα ααα νοτια ἱα αεα

αἱαααΙααα ααατααααα Βαααααατααταα ἰα ΒαΙἰ8ἱοαααα8αΙαεααααἱ£αα αἱα αεαι

Ρτἱαοἱρ αεια αΙΙαααιεαααα Βαααααι·αααταα αατεαΒααΒααα€αταα Ρι·ϊαααυ ααι·

Δαναααααα Μαν”
·

Ποια «ααα Ι'ατιααΠα ΒααααΒαα μαμα αἰα ναι·ΒααοαΙαεααα αααα Παπαπ

Βααααε απ ίαΙΒααααα: Η ααα γοτΙἱαΒααααα θαααταααϊνατίαα, αααΔααιΙΙαα
ἰα αεαι ατακα Πααα18αα8ανατΐ, ααι· ααα αιαίαααααααταα ααα αΠεαιααἰααταα

ΜΜΜ ω, "Μαη αἱα ΚἰαααΙἱαααα Ύατααααἰααα ααι· Βαἰααα αατἰααἱαααα
θοαΐαααἱαααα ααι·ααααα ααΝαι εαιαεααααΙιαίιΙα:αα Βαααιααιααααα Βααα ααα

ααΙααα Νοι·ιααα ααΒαι·ανοαΜα ααα ανααα αἱα ναιααΙταἰααα ααἱααι· :ααα

84:ααΙα αεαι αοααι·ααατ αναι·αα. Πἱαααα απ ααα· αααααατΙἰαα ααα ααι·
Ι·'αΙΙ; ααιααααἱαα αααἱαετ αοαοα ααι· Παται·αααίαα αἱααἰοααἱαα ααι· Τι·αΒαι·
αει· οααι·α$αα ΚἱτααααααναΙτ, α" αααα αἰα αι·οααα Ψαταοαἱααααααἰαααι·
Μαααι·ααΜααα κα-αααααα ναι·ίααααα€αα αἱαα αι·οααα ααα ααι·αααι·αἱϊαααα
ναι·αοααιαααααα ἱα αεαι νατααΙταἱααα ααι· Βαἰααα ΟοαΙ'αααϊοααα παπα Β2αατα.

Βἱα αοΙαααα αααοΙατεα ΟΜοαιααοααα ναταααἱαααααι· ΨατααΠταϊααα πω: αἱααι·
ι·αΙααναα ααα αι·οροι·αοααΙαα ΑααΒΙαΕοαααα, αι·αοαιαατ αα αἰαα αΙα ααα

ι·ααοααΙΙαα ναι·ίααι·αα ααα Βααα οααα αιααοαα Μἰααα2αααα ααα ΠααἱΙΙἱια·

Καααα αἱαΙιτ ααα! ααι·ααΒαία!α·: αναι·ααα. ώ θα” ααααι·α ναι·ααΠ αἰαα αἰα
Βαοαα, ανααα ἰα απο: νετΕαααααΒααιαααἱΒαα ἔαιααἱαααααϊτΙἰοααα Βαατἱαι

παω;; αἱα ιααααια ΒαΙαα2αΙαααϊΒααα ααα ιααααι ααι· Βαἱααα θοαίαα
αἱοααα αααααααι·οοααα ααα. Ια αἱααια αοΙοααα ΓαΠα ανατααα αεια Βὶααα

ααοα νἱαΙιαααι· αἰα Βααοαταααααεαα ατα' αἱαα αεΒα2ϊνα Ψαἰαα ΜΒΜ”
αἰ‹:Μ ααα: ΡοαΜνα Ααοι·ααααΒαα Μαι· ΒαοΙαα αει· ΚΕι·οαααΒαναΗ, ΒΠααα8
ααι· Κἱαοααααἱαααι·, ·ναι·ναΙτααα ααα Κϊι·οαοαναταιαμαα ααα ααααι·α αααΙἱοαα

ροαα.Ενα Ααοι·αιιααααα ασαοαε·α. Ια αεια Εταταα αααἰαοααα ΟοααΜααοαα

ΒαΜ αναι·ααα εναι· 8ΜοαίαΙΙα αἱα Πι·οαΙϊοααα νοτααΗαἰααα Βαίαοι· (ασα
ίεααἰοααα ΒαοτααοΙ:; α»! ἱα Βααα αααει·σα· Ψεἱαα αΙα ἱα _ξαααια ατακα
θααα2ιαααατανατία. Αααααι· αἱααι· Αααα! Βααα αΠἔοαιαἱααι· Βαιααἱααατααι·
ΒαατἱαιαιααΒαα ααταίατ ααιαΠαα «α. Ει·α2α θοαα€ἱ€ατἱοαα-ΕαἰοΙ: αοο!ι 8ατι·ααατα
ΔααοααΜα ,,ααα- αἱα ναι·αναΠααε ααα ανααἔαΙἱααααα ΙἰἰτααααΒααναΒ" (δ. 1? .)
ααα αναι·νναΙαααΒ ααι· αααιοΙἰαοααα Κἱτοαααεαιναα" (α. 20.), αοννἱα αααα

αααι·αααρτ ἱα ααααι·α, να” ααα: ααἱαα θοαῖαααἱοααα παααιααιααίαααοαααα
ΔαααααΜαα, ααα αααΒε Μ· _ζααα ααι·ααΙααα αααοαααι·α Βαατἱιαιαααεαα
ΒαΒαΒαα αἱαα.

Πααα αἱααα ΙααἱαΙαανα ναι·αααααααα αααααα ααα μαι: ααΒααοαααι·2
:α ΒααααααΙα €ανναααα πατα, αναΙααα ααα Ια Εοι·απαΙΙαι· Βααἱαααα;; πα Βα
ααατααααα αοααἱα0, αααα ααϊ ααα ιαα€αι·ΕοΙΙαα ΙαααΙτ ααι· θααατααατναι·ία

ααα: οααα αααΙιαιαἱΙΕἔαα Βἱααααα ααι·, πατα αἰαα αι·αα!:οαα ααα ααι· ῇαιατ
νοα ααα νοι·αααααπαααααα Βαα·ααα$ααα ααα Ρι·αίααε ααα ΙαααΠαα ααι·

ααααα θαααταμαααα.
·

θα



68 Βιιποπ: ΒοπΙιοο!ιι·ΙΩ ποπ πω. ν. Ρι·οι!ιπι·ε ν. 22. Με! !880.

ο ν.
!!!π!ετίε!!ο Βοαπ.ι!απάαπρ πει· ποιιοπ θοεο!οοπίιοϋι·/έ. θεσο!εοπ!ωπη° 1.

!π πω· 8ι·οεο!ιοι·οοε!ιο!ιοπ Ρι·οοΙππιιι!!οιι νοιιι 'Τ. Αρι!! π. α. ιν!ι·π

ΒοεπΒι:
π

,,Ει πι! πω: οπ2α·Ιιι'οποπο:· Ψι'ΖΖε, παει· που· θπαππω!ικ που·

δ'οίπαι'.ιΙπππψποι'2 πα· Ισπ!!ιπίι'α·Ιιεπ Κόπ.·πο ίπ θι·ππιιπρ ἰΙιτοι· Ατι

_ποίοπσπ!ιεί!επ και· υπἰἰοπ›θεἰ£απρ ροπ:·αι·Ιι! ευει·πο. Επι θεα!» σπάει·
ω! δο!ια!: πω· νετ/ασεπ” .ι·ίο!ιοπά, σπίτι! ω· Βοο!ι2'.ι·.ι!ο!!ωππ που·
Κίπ.·Ιιο είπε άπλετο θι·ικιπ!προ ποα!!ιϊηποπ. Μ πω!! 6'οιι·ο!εο
πω! παπιιι/' επι Μποπποπ ωείΙοπι ΑπππΙπππποπ ιοίτπ πει· Ιπ!ιαἰ2

α.. Πεποποίτι!καπ|2 .ι·οίποπ !!οπ·ι·Ιι!ψΙοπ .4ιισάι·ια·Ιι /Ξπποπ."

Μ !'ι·ιι€τ ο!ι:!ι ιιιιιι πι· ι!!!!οιιι, ο!ι οπ ποπ Βοποπνπι·ι!εοπ Βιιι!ιοπ πω·
!!ζι·οπο, ινο!ο!ιο πιο ποιιοπ Ποεο!εοπιννϋι·ίο επι· ΒοΒο!ιιπἔ ποι· !ιιι·ο!ι!ιο!ιοιι

νοι·Μι!!πιοπο ποπ Βιιιιιποπ νοι·πο!οπτ !ιιι!ιοιι, Βο!ιιπποπ ιιο!, πιοοοιι !
ιι που

Ρι·οο!ιιπιιιτ!οπ ιιιιοποορι·οο!ιοποπ !ιϋ0!ι8!οπ !!!!!!!οιι πππ πιο πιιι·ιιιιπ !ιοι·νοι·

Βο!ιοππο νοι·Ιιοιπειιπ8 !π πιοιιιοι· ποιιοπ ΠοεοιπΒο!ιιιπ8, !πε!ιοοοπποι·ο ιπ ποιιι

οι·ειοπ Ποοοιιιοπικνπτί π!ιοι· πιο ι·οο!ιτ!!ο!ιο Βιο!!πιιΒ πω· Κιι·ο!ιο !ιιι Βιιιιιο,

!π Ει·Γπ!!ιιπΒ απ !ιι·!ιιεοπ.

Ζιι ιιιιεοι·οπι Βι·οειοοπ Βοπιιποι·ιι πιποεοπ Μι· οι·Ε!πι·οπ, ι!ιιεε πι” πιοπο

Αιι!'Βιι!ιο πιο!ιι εο!ϋετ ιιο!ιοιπτ. Ψιι· πιποοοπ οι·Ιι!πι·οπ, πιιιιο Μι· !π ποπι

νοι!!οποπποπ οι·πιοπ θοποτικοπτινιιι·ϊ ποπ θι·ιιππειια πω· Βο!!ιο!ετιιππ!επο!τ
που !ιιιτ!ιο!ἱιιο!ιοπ Ιί!ι·ο!ιο πι θι·ππιιπ8 !!ιι·οι· Απἔο!οἔοπ!ιοιτ ιιἱο!ιτ επι·

νο!!οπ θο!ιππΒ Βο!ιι·ιιο!ιτ :επ εο!ιοιι νοι·ιπϋποπ. Ε!ιοπ πο κινοπιε νοι·πιιι€οιι
απ: ποπ !ιι!ιιι!τ ποπ θοποιεοπιννπι·ίοο ιι!ιοι·ιι!! !π Πο!ιοι·οιπετιπιιιιππΒ πι!!

που Πο!ιοι·ο!π!ιιιπίτ νοπι 28. ι!πιι! ν. σ
.

επ ππποπ, πο πιιεσποι· οι·οιοι·ο

Με ποι· !ιοι·οο!ιτ!Βιο Διιιιι!ι·ιιο!ι που !ο!π!οι·ιι Βο!ιοιι !πιππιο.

!!!Ίι· !ιιι!ιοιι πιιο!ι νν!ποι·!ιο!!οι: πω! εοι·οΐπ!!!;;οι· Ρι·πίππΒ πιοεο Πο!ιοι·

%οπΒιιππ 8οοο!ι6ιιίι: 1
) απο ποπ ἰπ ποπ Μοιινοπ επ πιοεοπι Οποτε

οιιιιι·ιιι·ίο πιιοΒοοιιι·οο!ιοποπ ιι!!εοιπο!ποπ θι·πππειιαοπ; 2
) οπο ο!ιιἱεοπ

ιι!!Βοιπο!ποπ Βοετ!πιπιιιπΒοπ ποπ Ποεοτεοπτνιιιι·ίου, ινο!ο!ιο ποπι ο!ιοιι

πιιεο!!ιοτ 5
. 7 πιιοποιηιι·οο!ιοποπ Πι·ιιππειι!ιο ποι· Βο!!ιετοιιΐιιιπιΒΒο!!: ιιππ

Ρι·ο!!ιο!τ ποι· !(ιιι:!ιο οιιιἔοΒοπο!ο!ιοπ; ιιπι! 3
) απο ο!ποι· Βο!!ιο ο!ππο!ποι·

Βοοι!πιιιιιιιιἔοπ ποπ Οοποποπτπ·ιιι!'οε. _.

1
. Ψοιιπ Μι· ειιοι·ετ πιο πι ποπ Μοπνοπ (ο. Και!ει·ιι!ιοι· ΖοϋπιιΕ

Μπι 2. πω! π
. .ι Βο!!ιιΒο επι Ντ. 130) πιιοΒοιηιι·οο!ιοιιοπ ιι!!ποιπο!ποιι

θι·ιιιιι!επιπο !ιοιι·ιιο!ιιοιι, ινο!ο!ιο ποπ νοι·Ι!οεοπποπ θοιιοποπτννπι·ϊ οι·!πιιιοι·ιι

πω! ι·οο!ιι!'οιΝεοπ ιιο!!οιι, πο Βιιποπ Μι· πω" Με ιπιιιιεεο!ιοππ ιιιι!ποετο!!!:
ο!ιιο εο!ο!ιο Αιι!'ίποεπιι€ ποπ νι·ι·!ιἰι!ιπἰεεοιι ενι!ειι!ιοιι πιω πω! πωπω !πι
Α!!€ε·πιο!ποιι. νι·ο!ο!ιο πιιτ πω· νο!!οπ θο!ιιιιιο ποιο θι·ιιπποιιποε που δο!!ιει

οιΣιιιππι!ιο!τ πω· Βιιι!ιο!!εο!ιοπ Ιί!ι·ιι!ιο πι ΟιππιιιιΒ !!ιι·οι· Απεο!οδοιι!ιο!τ :Μι
πω: νοι·ο!ιι!ιιιι·οπ Με!.



ν. 1Μοι·ιοΙΙο Βοεπεπιπόαπε Με ποαοιι θοποιεοπιαιαείοι 1. 69

Βἰο θεοεε!ι. Ρεοο!αιπαιἰοπ ενἱΠ πο” οπιεώἱοόοπ, Μεε Με (Μπαό
επιπ Με 8οΙΙιειειππόιΒιιοπ Με ΙιοιΙιοΙἰεώοπ Κιεώο ἰιι Οεόπαπε ι|ιεοε

ΑπΒοΙοΒοπΙιοἱτοπ ειαε νοΙΙοπ Πάπια; πώεειώι νεοεόο. Πιο Ματια: Μπομπ
Ιιώπαρτοπ εοπΙοοΜΜπ, ,,Μεε Ιιοἱπ ΜΜΕ Μο νοΠο ΓεοΠιοιε από ΒοΗιει

ειίιπόιΒιιοιι Με Κιι·ώοπ πια Μα Βονοεπαπαπποπ, νοΙο!ιο ι!ιποπ |ιοατειαιοΒο
παώ Με Γ'ο!Βο Βοεααἱώόἰοποε ΒατενἱώοΙαπΒοπ οίπποει'ιαπιι: εἱπό, Μπάκα
Μπα, ώπο Μια οἰΒοπειοπ Ψοεοπ Με διποιοε πώο πα ιεοιοπ.“ Μα

Μοεοε Βο!ιααμαα8 $εοτοπ Μο Μοιἱνο Ια όιεοοιοπ θοποπεπιπ Βοποπ Μα

πι Με θεαεώ. ΡεοεΙαιπαιιοπ επ οπιει:Ιιιοόοπ οαοεοερεοοποποπ Θεαπόεεω.

Πἰο Μοιἱνο ανοΠοπ Μπακ· παώ ια όοπι νοι·Ποποπόοπ θοεοποπιεναείο Μα

ποαοπ θεαπόεπιπ όοε δο!πειεταπόΕΒΙιοιι Με Κϊεώο πἰεΜ ,,οαε νοΙΙοπ

ΠοΙιαπ8" πεια8οιι, εοπΜι·π παε Με απ Βγειοπι Με Βοι·οεαιαπόαπο Με
Κιεώο όαεώ Μα δια”, νοπ ανοΙώοι· εἱο εοΙΙιεΙ: παμπ, ,,όπεε εἱο ενώ
ίπποι· Με Μιπεε ΜΜΜ οΕιναε πιαεει8οπ. Πιο Μοανο ίώεοπ πααιΙιώ

παώ Με οποια ιπἱιΒοιαοἰ!ιοπ Βώπαριαπε αιεο Μπι: @απορια Μπα εἱώ

Μα ΒοεοώιἱΒιοπ Απεινεπώοπ Με Ι(ιεώο Βοποπ Μπα Βονοειπαπόαα;.; όαεώ

Μα Μπιτ ια όοιπ θεαόο ιπώε Βοο!ιπαππ ιειιΒοπ, ια ανοια!ιοπι Μο θοεοιπ

€ώαπε, ώπο όιιειι Με Μπιτ Με νοεἱιἰπόαπε πια Με Κἱεώο ααΓἔἱΜ,
όιιώ Μο ΒοεαπεαπεειιααΜο πιἱπόοει, Μο παπα ΝοιπινοπόΕπικοιτ από παε

αιιιοε Με θοίαΙιε Μιαπποε ΟοαΠΜο, πα·ιεώοπ Κἱεώο από Με” Μειώοπ.“
ε Βιιε Γοει!ιεΜοπ Με θεαπόεπιπο Με ίεαποεπ 8γετοιπε πια Μεεοιι

νοεαοππαππ Με εναΙιεοπ νοώαΙιπιεεοε εννιεοποπ Βιοατ από Καππα Μ"
ίοεποε ια Μα Μοιἱνοπ Ιιοεοπόοεπ απ ίοΙΒοπόοε ΒιοΙΙο !ιοενοε, πιο πιο

αιμα: ,Νοε οΠοπ Πιπποπ |ιπππ Με 8τωιτ ἱπ επ ίοεπ οε εοἰπο Ψαεόο
πιω, πἰώι: πααώοπ, Μεε Μο Κἱεώοπ πώοπ "ιια από εοιποε παι
ΒοινοΙ0, Μεοπ Ααεϋπαπε παίοΙΒο δ. 5 Με νοείαεεαπΒεαε!ιαπόο ιιΠοιπ όοε

Κεοπο παειώι, ΒΙοἱώἰαΙΙε οιπο νοΙΙποκναΙι, οἱπο ΒοανοεΕποιαι ἰπ Απεπεαιώ
πώιιιοπ. Βἰο Κιεώοπ ιιοΠοπ ιια διαπιο Γεώ, απΙιονοειπαπόοτ, πἰώι 8ο
!ιιιιόοει όαιώ ροΜοιΙιαΙιο ΒιπείοΜεπιι!ιπιο από ῖἴοεὶιοιο ια ι!ιεοιπ οΐποποπ
ΠοΙιίοιο εἱώ ΒοινοΒοπ; πιο εοΠοπ εο!πειειππόιε εοἰπ; επι εοΙΙ«π πἰώτ ώ

Μιπποπ νοπ εΙααιΙἱώοπ Ποποπιπιπαπποπ από Εε!παΙιπἰεεοπ ια Με Οεόπαπ8
από νοεννπΗααἔ ι!ιεοε ΑπἔοΙοΒοπποἰι: εποε εἱο ϋποπ Μοεο πωπω, επ πιο

5οόο ιιιιόοεο Ποιο από εοΙΒετεπῖπόιἔο θ'οειιοεαιιοπ, απο 3οΜε Γεοἱο από

εοΙαειειαπόι8ο Βαεποε απ Βοπώοποπ 8αιαιο απτοε Με 8οανοεπποιαι Με

εοΙΙιοπ ειπε."

από· π: Βοποπ Μο Μοιἱνο πα Βοπιοι·ιιοπ ποτά: όπεε Μο ΒοαΜο.
ονοΙοπο πιο επ Μα ππποίαΙιι·ιοπ Ψοι·τοπ Με Κιεώο οἱπΒοεΒαπιι ννιεεοπ

ανοΙΙοπ, όοεε ΜοεοΗιο παιπΠώ ,,νἰο 3οόο απόοεο Ποιο από εοΙπειειιιαόϋΒο

οοι·ροεπιιοπ, από ννἱο _ιοΜε Ποιο από εοΙπειειι“ιαόιΒο Βαεποε ιια 8αιαιο"

8οπιι!ιοπ ποια εοΠ, ια Με νοε!ιοποπόοπ ποαοπ θοεοιππο!ιαπε, (Μο ειαε

όοι·οπ πϊιιιοεοε Βοτεαο!ιταπε επειτα οειιοΠοπ Με” Με Κἱεώο πἱώτ Βοπο!ιοπ
νοεόοιι, από όεεε Μο Κιεώο παώ @κι παώ απο νοε!ιοε Πεειιο!ιο Με



?ο “ω” Βεαιωεαι·ιιι αεα απα. ν. Ει·ειααι·α ν. 22. Πει 1860.

αει·ιιαει· κα ιιιεεεα, αααα ιααιι ειε αιεαι ιιαεα αεαι εειαειαεια Ριεεαι ααα

αει· 8ειαειαεα Β'ι·ειαειι αεααααεΙι; αοααει·α αιιαα αιαα αεεεα αιε αεεαααει·ε

,.ροιι$ειΙιεαε Ειααιεαιαιιααιαε ααα ιααιωιε,·· αεαοααει·ε ,,αιαειιιεαε θεαεα

ιαιΒαα8ειι ααα ιαι·ιααααιααε ια αει· θι·ααααα ααα Υει·αναιιααε ιαι·ει· Αα

8ειεεεααειιεα“ εααι·εααει, ανειεαε ακα αιεαι ααι·ιια αεααι, εεεεα αααει·ε

ι'ι·ειε, αεΙααιειιιααιΒε θαι·ροι·αιιοαεα, αοεα @μια ιεαεα ι'ι·ειεα ααα αεΙααι

αιιιααιΒεα Βιιι·ιεει· εακαανεααεα. Ιι'ει·ιιει· ειπα· (ααα νοι·ιιαααανειαε αεαα

ανει;εα ιιιαι·εα να· ιεαε ΒιεΙιε ααα αεα Μοιινεα αιει· αιι) καιει ιιιεα ια

αιειαεα ανοι·ιεα α" Μειινε ειαε Ψει·αεαιιααε αεα Ψει·αιιιιαιααεα ανι·ιαεαεα
Βιιιιιι ααα Κιι·εαε, νεα ιιτειεαει· αιεα ειαε ανιι·αιιεαε Ααει·αεααααΒ Με

Βαι·εαιιιαι·αα8 αει· ΒεΙααιαιαααι8ιιειι ααα ιΞ'ι·ειαειι αει· Κιι·εαε, Με αιε
ιια θι·οααα. Ρι·οεΙααιαιιοα αεαι 7. Αιιι·ιι νει·αειααι, αιεαι ει·ααΠεα Παει.

Ια αιεαει· νει·ιιεααααε ααα ια αεαι αειναααιεα οαει· αααεαιιαααιεα Β'εαιαειιεα

ω, ανεαα ααεα αιοαιιιειιιεα ιιιιαει·α Βγειεαια, αεαι ιιααιειεα εαεα ιια
Ει·αιιιι·ααΒ αεα Πιααιαααεα, αιιαα Ριεεαιε, ανειεαε ια αιεαεια Βειιιε αει·

Μοιινε αει· Κιι·εαε ααεατιιειιιιοα ειιιαει·αααιι ανει·αεα. ια αει· νοι·ιιεΒεααεα
αεαειι θεαειαεεαααε ιαι· αεααοεα νοι·εαιααιιεα ανει·αεα.

Βια Μοιινε αιαο αεαεαριεα: ,,αει· 8ιεαι ιιϋαιιε αιεαι παΒεαεα, αααιι

σε Κιι·εαε αεαεα ιια Βιειεαι'αιιε ειαε ιιεΙα;εναιι, ειαε Βοανει·ιιαειιιι ια
Αααρι·αεα αεαιαε.“ Βα ιαι αιεαε Βεαααριαα8 εαιαρι·εεαεαα αει· ω” αεαοα
αιι€ειιιαι·ιεα, ιαιι αει· θι·οαιια. Ρι·οειιιααιιοα ιια ινιαει·ερι·αεαε αιεαεααεα

Βεαααιιιααε αει· Μειινε: ,,αεαα αεια Βιιιαι σα» «πιο α'ι·ειαειι ααα 8ειαιιιε

ειιιααιαιτειι αει· Κιι·εαε πααεαεα ιιααα, οααε αεαι ει€εαειεα ινεαεα αεα

Βιαειεα ιααεαε ια ιι·ειεα." ιια ιαι αιειιεα αιεαεΙαε Λααιεαι νεα Κιι·εαε
ααα Μπι, ααεα αι·ειεαει· αει· Βιαιιι αεια Βεεαι ααα αειαε Ψιιι·αε νει·Βεαειι
ασια ανειια ει· αιεα ια νει·ιτιιΒε αιιι αει· Κιι·εαε ειαιιιααι; αι·εαα ει· ραειιι·ι,

να ει· ααι· οειι·ογιι·ειι αοιιιε. αεαε οαεα ααεειιιαι·ιε ΒεαααριααΕ αει· Μοιιιτε
αει αεα διαα ααα ιιιαι·ι πα αει· Βεαιαααιοιεε, αιιαα αιε Κιι·ειιε αεαι Βιεειε

εεεεαιιαει· αεια αειααιειιιιιαιΒεα Βεεαιεαααιεει αει, αιιαα ιιιιε Βεεαιε, ανειεαε

ιια Κιι·εαε αει, ααι· Ααααιιααε αεα αεανει:ιιαεα Βιιιαιαινιιιεαε αειεα, ανειεαε

ιαι· ααι·εα αεααειαεα ιιοανει·ιιαεα ννιΠεα ανιεαει· εαιεοΒεα ανει·αεα ιιιιααεα.

Πιεαε 'Ι'αεει·ιε, (εε ιαι αιεαεα αιεεεΙαε 'ι'αεοι·ιε, ανειεαε να· αεαοα οαεα

ια ααεει·α ειαιειιεααεα Βειι·αεαιααΒεα (Με. ΙΙΙ.) ααα αεαι αιαιοι·ιαεαεα,
αοαιιινεα Βεεαιε εαιεεεεαΒεαειαι ααΒεαεαιει αααεα), ααεα ανειεαει· αιε

αοανει·ιιαε Βιιιαιεεεαναιι αιοαι εινα Με α" α6εαειε 8εαιιιιιει·, αοααει·α
ει: ιια ειαιιι€ε Ωαειιε αΠεα Βεεαιεα αειι·αεαιει ανιι·α, ιαι αΙιει·αια8α ικα

νει·εεαιεαεαεα Ζειιεα νεα αεα αει·ι·αεαεααεα θεαι·αιιαααει·α @μια ιια

Κιι·εαε ααΒεανειιαει α·οι·αεα; εαεα αναι·αε αιε ααα "ιια αοεα ιιαι' ιιιααεαεα
Χειαεαει·α εειεαι·ι, οαΒΙειεα ια ααεει·ια αεαιαεαεα ναιει·αιααε μια αειιιτοαι
ιια ααα αια ια αει· Βοειι·ια ιια ι·ιεαιι€ει·α ααα αεααει·α θι·ααααιιιαε αιι

Βειαειαει· και· θειιααι.; Βειιοαιιιιεα ιιιαα. Με Κιι·εαε αει αιεαι ααι· ιια
Βεαιαεαιαεια ιαι·εα ιι6αει·α Πι·ερι·ααεεε, αοααει·α ιιααΙειεα Βεαιιιισι ιια!



Όι Πιιιει·ιε11εΒεααιιιιααιια; αεε αειιειι θειεπεαΜαιιει ι; ·7ι

αιινει·αεαΙιΙιααεα Μια ααα ναιΙιει·ι·εεαιΙιε!ιε νετιι·88ε ιαιαιει· Θεμα ειπε
αοιε!ιε Λαααειιααιι€ αει· Βοανει·ιιαεια: αει· 8ιααιεεειι·αιτ ια ααα Βιι·αΜΜιε

οικω κια αει· Ζεα αει· ει·ιιιειι εαι·ιειΠειιεα Μαι·ιγι·ει· ειι Με Με Με
αεαεαιε Ζω, αυτώ Ένοι·τ ααα Τα: αιε!ι ικα νειιιιειαιαεα αἰειιιαια ιιαιειαιιααεα.
θεεειιααει· μπει· Τ|ιεοι·ιε, ντεΙοαε ια αειι αιιει·ΐιΠιι·ιεα Βαιειεα αει·

κακα €ειιααατειι Μοιἰνε πα 'Ι'αεε α·ειειι, Μ: νιειιιιειιι· ω· θιαααεαια
$'εαιειαιιιιτεα, ααειι κααιω ααα Βιιιατ ακα αεα Ρι·ιιιαιριεα αεε ει:Μειι
Υει·αιιαίιι·εεαιεε ααα αεε αοαΜνεα Βεοιιιεε καιει εεΙααιειαααιεε Μ'εαι

Ιιε!ιε ΠειναΠεα ειπα, Ιιειαε εεΙΙιειειαιιαιΒα ΒεειιιεεαΒάσειο πια αιω
ιαϊιααιεεα ΒεεΙιιααρααι·εα, ασ αιιεα Με ΒεεΙιιαΙιειιαΙιααεειι αἰε!ιτ αιιιειιιιιιιι
ααι· ια αεε θειιιει αεε ιααει·α διααιεΙε!ιεαει ίεΙΙεα, εοααεια παειειειι
ια αεε (ΜΒΜ αεε ααεαιΙΜιεα Βει:Μεα. Πιο Κιι·ιαιε Με αειιιααι:|ι

ααα εειιαειιεε ειιεεει·εαιιιεε ΠεΜει, και αιε ααιιΜιααειε Μ ααα αει· Βαα
νειααειαι αει· ΒιιιαιεεενταΙι αἰεΙα αιιαεαιαει ααιει·ενοι·1'εα. Βιειιε ΤΙιεΕΙααε
αει· ανεΙαιεΙιεα ααα αει· αειαιι€εα θαναι Μ ειαε αυτώ αεε θιιι·Μειι
Μπα εεννοααεαε ινε!η;εεεΙιιααι1ιαΙιε Ει·ιααΒεαεαΙιαι'ι; ειιε Μ: αει: ιιιιααει·
και· Ειιιατεαι.ι αει· Κιι·αΙιε ααιΜε, Με ειε αιε αιοΙιει·ειε ΒαΙιαιια·ε!ιι· αει·

Βαι·έει·ΙιαΙιεα Ι·'ι·ειαειτ ΜΙαει. ΝαιιιεαιΙιο!ι αι αιεεειι εισαι: Ρι·ιααιρ αει·
θινιΙιειιιιοα αεαιε!ιεα ιιαΐ αεαι Βοαειι αει· δειιαααιειαιεα ααα αΙιιιαιΙΜιεα

?τεἱΙιεἱι, ιιιι θεεεαειιιιι εεεεα αεα Πεεροτιειααε αει· ιιΙιειι ι·ϋιαιεεΙιειι

θεαει·εα, μαμα αεα ΒιιιειειιααοΙαιιαιαιια ια Μοαιιιιαιιειι ααα ια ΒεραΒιιΙιειι
αει· ειιαιει·α Ζεα ααα εεεεα αιε ι'αιαεΙιεα Βοοιι·ιιιεα, αἰε αειαεεΙΙιεα σιωωα,

Βιι··ιεαιαεα, «ααα ΤιιεΠιιαε αει· εειαιΙιε!ιεα ααα ενειιιιαΙιειι ΠενιαΠ ααα
απο αειαει·αειια;ε δειαειαιίιααιεΒειι ααα ΠαααΙιααειει:ειι: ιιαειι @Μι αστα

ίοι·ινταιιι·εαα ιιααι·ειΓειι ααα αεια εοεεαεαατεα ,.ιιιοαει·αεα 8ιεειε“ παπι

@Με αι·ιαι;εα, ει·ειΓειι αιεΙα Μοειει ανοΜει·νιοι·αεαε ΒεαΜε αει· Μαι.
και». απ, εοιιαοι·α ιαα αείαΙιι·αεα αιιιαιτ ειαδιειο!ι αιε θεανιιιεεαε
ωιωι ααα αἰε !ιαι€ειαιε|ιε Γι·εἰ!ιεἰ0.
Με: ω” οΙιεα ιιαι;εαεαιειεα ΟΙιαι·ιι!αει· αει· ια αεα Μοανεα :ιι 'Με

ίι·ειειιαεα αΙΙΒοιαειαεα θι·αιιαιιέΜε Παει· ααα νει·ΙιαΙιαιεε ειινιια:Ιιεα Με”
ααα κιωια-, Μαρ Με ατειιει·ε Ει·εεΙιειαααε παεειαιαεα, απο αεε ειτε

αοαιιινε Πει:ιιι: αει· Κιι·εΙιε μα: ιαιι; Βιι!Ιεεαιτειαεα αΙιει·ειιαΒεα πατα,
ααα ααα αιε Μιαοι·ιεειι εεεεΒεαεα, ·ενιιΙιΙιαΙιεα νει·ΙιαΙιιιιααε αει· Μαιο!.

και", Με ααα εαΙιειαι, αιεΙιτ Μετα!! ειαε ι·ιαΙιια;ε ΑαΠ'αεειιιιε Βείαιιαεα
αιιιιεα.

ια Μια ιιιοΜ Μαι” και·αεΕεεεεαεεα, ιαε ω! αἱε Ει·νιϊιιιααα8 αεε
ει·ειεα Βεαιεε!ιεα Οοααιιιααοαα-Εαιειεα νοιι 1807. Με ενεαα αιεεεε αιε
ειπε Βιιεια αει· ΒιιαιοΙιεε!ιειι καιω» ιιιι Σιιιιαε ατακα, αα παπι αοειι Με

Βει·εαιιιιαααε αει· |ιααιο!ιιιαΙιεα Κιι·ειιε ω 8εΙΙιειειαααιαΙιει€ ααα αι·εϊΙιεΗ
€εεεαϋαει· αεια ίιιαιει·α, αιιι:!ι νοα αεα Μοιινοα ιαιτ εταιιιειι Αιιααι·ϋαΠειι

ιιι1οιιαιΙΙι€ιαα 8γειειιι
αει· διαιιιιαιεναι·ιααιιαιιαα, φαω αιιι·ι:Γι σε Νασα

·ενειειιαιε αεε ιιΙιεα, πια! αανοι·αεα!ιΙΜιεαι Μια:: ααα ω· αει· Βειαιιιι
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εεεεακεεααπε αει·ααεπόεπ Βεεαιεε όει· αιιιαοΙιεεαεπ πασα, επι Μια
εειιιΜεπ από απαιόόει·ΙεεΙιεαΜεπ αεννειετ. νεα όει· Βει·εεαιιααπε όει·

Ι:ΜαοΙιεεαειι Κιι·εαε Μι·ό ια όεπ Μοιἱνεπ εε εεεαι·οεαειι, Με πικαπ Με
Ααίιιααιπε από όει· ι·εεαΜιεαε Βεεαιπό όει· αΜαοΙιεεαεπ Κἱιεαε ιιπ Ειιαόε

επί εἱπει· θεανααι·απε, Με ειπει· Υει·8απειι€αιιε νεα Βεἰιεπ Με Βαιατεε

αει:ααιε. Βἱεεεει Με εαει· Με Με θεεεαιεατε Ιεαι·ι, όαι·εαεαε πἰεατ όει·

Ι·'αΙΙ._ Κεἱπει· όει· ῇειΜΒεπ όεατεεαεπ ΒιαΜεπ, αεἱπε όει· @αιμα Βγιιαετἱεπ,
εεΙαετ πἱεατ Με αΙιεει:ειι όει·εεΙαειι, αϋπποπ ντιπ Μεα εεεεπ, όιιεε Με

επειτα Με αεταοΙἱεεαε Κιι·εαε ειπεεΓααι·ι, όεεε Με όει· αειαοΙιεεαεπ Κιι·εαε

Ααϊπααιπε από ι·εεαιΙιοαε Επιετεπι Με εἰπ θεεεαειια Βεννααι·ι αιιαεπ.
Με όεααποαεπ Πγαεειἱεπ αιιαεα αεἱ ιαι·ει· εϊπειιεπ Επαειεααπε Με ι·ϋιπιπεα
αειαοΙαεαε Κιι·εαε Με εεαοπ αιπέει: αεετεαεπό ναι·Βείαπόεπ, από ειναι·

πἱεατ ειναι Με ειπε αΙοεεε θαααείοι·πι πεαεπ ιιιιόει·π ΒεΙιΒἱοπεα, εοπόει·π

Με Με ΜΜΜ· από Ραεεει·ιπ όει· Βεεεπιιιιτειι όεαιεεαεπ ΟΜΙιεειιοπ, Με

Με εειπειπααιιιε θι·απόαι8ε όει· εεεαιιιιιι€επ εεεεΠεεααϊιΙιεαεπ από ΜΜΜ;

Ιαιαεπ ΖαΜϊιπόε. Ψεππ πασα $Μαεαεπ Ηει·ι·εεαιιίτ από Ριἱεετειιααιιι

ιιιαανειΙεπ Καιιιρίε ανεεεπ όει· Βεισιιεπ από Μεόει· αει·φαει:εΙΙεπόεπ θεό

παπα, οόει· αιιι Εἱπόαεε από ΜΜΜ Με” ίαπόεα, εε αοαπ£ε όαεα αειπει·

όει· αει·οιεεαεπ από Ει·οιπιπεπ Ααιιεπ απεει·ει· Ιαι·εταεαεπ Πγιιαειἱεπ ἱπ Με

Εεεε αοιιιιπεπ ισα εεεεπ: ει· 8ενααι·ε οόει· ει·αιααεόιε ι·εεαιαεαε ΕΜ
ετεπε όει· αΜαοΙιεεαεα Κιι·εαε. Ναι· ια όεπ ερΜει·ιι δααι·ααπόει·τεπ πιίεα

όει· Πι·εαεπιι·επιιαπε από πιιεα όεπ ΒεΜἱιαιπαπΒειι Με ανεεταΙιαΙιεαεα
Γτἱεόεπε, ννοι·παεα Με αΜαοΙιεεαε Κιι·εαε αι ειππειιιεπ Ι.αιιόει·π αεἰπε

ι·εεατΙΙοαε ΒΧίει.επε αιεαι· αΜτε, αοπιιτειι Με Με απ" Δαϊαααιαε από
ΖαΙεεεαπε νεα Βειτεπ ιιι·οτεειεπτιεεαει· Πιι·Μεπ από Βειςιει·απεεπ από
απόειι, Με όιεεεε παιιιεπτΙιεα αει όεπ αι·οεεειι Τει·ιιωι·ιαΙνει·απόει·αΒεπ
επι ΑαίαιιΒε όιεεεε όααι·ααπόειιε Βεεεαεα από πἰεατ Μια! απόει·ε εεεεαεαεα
αοππτε. Βεἱ ααα ια Βιιόεπ παει· απ αι Μπι αει ανειτειπ 8ι·όεετειι ΤαειΙε
όεε από” Με ι·ϋιπιεεα-αειαοΙιεεαε _Κἰι·εαε νεα όεα α·ϋαεΜεπ Μαι·
ααπόει·τεπ απ, ια ακί: εαπ Μιαεετεπ ια μπει ΒεατεεαΙεπό, ειιιεείααι·Ι:
ννοι·όεπ από αι απαπιει·αι·οεαεπεια ΒεειαΜεπόε ΒεαΙιεαεπ.
Αααα πια όει· ια όειι Μοκινεπ εεεεαεπειι ΑαΕΕεεεαπε από Ψαι·όιεαπε

ιιιααιαιιαιω αιι·εαΙιεαει· Υει·αΙιαπιεεε όει· θεεεπαναι·τ, αϋιιιιειι Μι· ααα
παπι όαι·εαεαε ειπνει·Μαπόεπ ει·αΙαι·ειι. Με ανει·όειι Βενοι·εαεαπ8επ από

Ρι·ινιΙεαιεπ- όεεεΙαιιτ ααι'αεεααΙι, απ όεπεπ Με αΜαοΙιεεαε Κιι·εαε ΤαεἰΙ

πεαιαειι εοΙΙ, νεα:αε, ααΒεεεαεπ όανοιι, όπεε Με ιπειειειιε ΜΜ'αεαεπ

Βεεα$είοι·όει·απΒεπ επιερι·εεαεπ, ααα πἱεατ εεΙιεπ αεόεατεαόει· ααό Μαα
αεπόει· ΒεεεαιΙόει·Ι: πα ανει·όεπ εεαειιιειι, Με Με ία όει· ανιιιιιαπωι Μιιό,
από αεεοπόει·ε Με Με πασα ΑππΜιπιε όει· νοι·Ιιεεεπόεπ θετε!εεπιΜιι·ίε

Μεα ΒεεΙ:Μτεπ Μιι·όεπ.

8ο ανει·όεπ απτει· Μεεεπ Βενοι·ιαεαπΒεπ αεεοπόει·ε ΕοΙΒεπόε αει·νοι·

Βεαοαεπ: ,,όει· Βιεατ ει·αεππτ Με Βεαι1ιτε0επ όει· Κἱιεαε Με ϋόεαόἰεαε Πιεπει·
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εια ααα αταΙΙΙ αΙα Ια αΙαααι· ΗΙααΙαΙιΙ παπα· ααασαααι·α Β€ααΦαασΙιατα.α

Αααι· ααι· αααΙιεΙα θαααΙαααΝναι·Ι _ααΙιααααΙ8 αΙα ααααι·αι·ααΙτα πια αΙααι·

ααασαααι·α Ηαι·τα. ,,αα ΒΙι·αΙ'εααα$ααααααα α0ανοΙιΙ Ια αΙααατΙΙαΙιαα απαί

αααΙιαα αΙα Ια ΡσΙΙααΙναι·8αΙιαα νατΙαΙΙιτ ααα Ι(Ιι·αΙιαα αααΒαααΙιαΙα θαι·ααΙΙαιι.“

ΑαααααΙιαα αανσα, ααεα ΙιΙαααΙ Ια ιιααΙι ααα ανασΙιεαΙαααα 8απιιαααΒαα ααι·

ΖαΙΕ αΙαΙι Ια α” ΑααΠΙΙιι·απα σα ΒοανΙαι·ΙΒΙαοΙΙαα ιαΙααα, ασ Ιατ αΙαααι·
8αΙιαΙα αΙαα ΒασαταραΙαΙιτ νσα ΒαΙταα ααα διααΙαα, ννααα αι· αααιΙιααιιΙ:

αΙαιααΙ αΙα Ι(Ιι·αΙια αΙα αΙαα ϋΙΙααΙΙΙαΙια Οσι·ρσι·ατΙσα αιιαι·Κααατ. »Ια ποσα

ΙιαΙιαι·αι θι·ααα ΙΙααατ αΙα αανοι·ααατα 8ταΙΙααα ααι· αααι·ααααταα αΙιι·ΙααΙΙαααα

ΚΙι·αΙια ααααΙιαΙα ααα, αναΙΙ απ: Ιαι·ατανΙΙΙαπ ααααι·α ΒαΙΙΒΙσααΒαασεααα

ααΙιαίταα Ια ΙΙιι·αι· ΒΙΙαιιαα ααα Ι'ι·αΙαα ΨΙι·ΙκεαιαΙπαΙτ ααααΙιι·ααΜ Μπα;"

(αΙα ΒαεαΙιι·ααΒααΒ Μια πασα δ. 8 ααα αι·ειαα θαααπαατα·ατΙ'αε ααΙ'Ιιαι·απ ; -)
Α,,ααα νναΙΙ ααι· ΙΕΙαααΙαα αΙα αεα αΙααπι ααανΙαααα θαααα ααι· ΜΙ88ΙΙααααΙιαίτ

αΙαααι· αααι·ααπαταα ΚΙι·αΙιαα αααι·αα88 Μ; (- ααααααα πασα α" αααα
αΙαΙι£ΙΒΙαα ααααα θααα$αααααα8, πασα ααια Ν. θαεα€αααΝναι·Ι' 5. 686 α.
αι·ιΙααϊ ααι· ΒΦααα ααα ΚΙι·αΙιαιι ΜααΙΙαααι· ααΙ', αναΙαΙια αΙα Ι(Ιι·αΙιαα αιιαΙι

ΙΙιι·απ ΙΙΙι·ααΙΙαααα θααατιιαα νοα εΙαΙι ααεααΙιαΙααα). ,,.α, ααι· ΒΦααι: ΙκαααΙ:

ααεΙΙΒΙΙαα ααι· ΚατΙιοΙΙααΙιαα ΚΙι·αΙια αΙιια ΐαι·Γαεαααα απ, ιναΙαΙια σα ἱαι

[Αααα αααΙαΙιαααα ΒαΙΙισΙΙααΙια ΙζΙι·αΙια ααι· αΙα σΙααα αι·σαααα 'Ι'ααΙΙ αΙααε

αι·οαααα ΙΙΙααπαα αι·ααΙιαΙααα ΙαααΙ, αναΙαΙιαα Ια αααι Ραιιετα ααα σααι·α$α

Ηααρτ ααεΙΜ.“ Αααα ααα α·αΙιαι·τ απ ααια Ψαααα α" ΙταΙΙισΙΙααΙιαα ΚΙι·αΙια,
ααα ανααα πιαα αΙαααΙαα αΙαπιαΙ αααι·ΙΙαιια2 σααι· απαι·Ικααααα ιιιααα, ασ

ΜΙΒ! αΙα Απαι·Ικαααααα ααα Ραιιαταε ασαΙια·αααΙα ααι·ααα, ααα Ιαιαα αΙαΙιτ

αΙε αΙαα νσα αΙΙαπ ααα Βτααταα αανι·αΙιι·τα ααασαααι·α Βανσι·απα·ααα ΒαΙτααα

ΒαπιααΙια αναι·ααα. ”Ι)αι· ααα ααΙιΙΙτατ ααα-ΚΙι·αΙιααναταιαααα ααα ΙαΙετατ
Ια αΙαααΙααα ΓαΙΙαα ααεαΙΒαααα ΜΙτταΙα Ζααοαααεα." Αααα αΙαεαι· ΒαΙιατα

Μια σΙιαα Παται·ααΙιΙαα αΙΙαα απαι·ΙααααΒαα ϋααατΙΙαΙιαα θσι·ρσι·αΙΙσααα απ
'Ι'ΙιαΙΙ, σΙιαα ααεα ααι· Μπα πια πα ναι·νναΙααα ααα Αααιιι·ααΙι ιαααΙιτ, να:

ΒααααΙΙααι· ααι· Ι(Ιι·αΙια; ααα παπα Ια αΙα ΙιατασΙΙεαΙια ΚΙι·αΙια Ια Βαααα

ΖαααΙιααεα ααα ΒΙααταιαΙααΙα αι·ΙιαΙΙ:αα ααα” ασ Ιατ αΙαααα Ια ααπι δ. 85

ααα ΒαΙαΙιεαααατα$Ισαα-ΗααραααΙιΙααααα αααι·ϋααατ. ,,Εα Ιατ ααα αΙιι·ΙαιΙΙαααα

ΚΙι·αΙιαα αΙα ΒαννΙααιΙααι· ΒΙαΙΙααε ααΙ' αΙα ΒΙ:αα8αΒαααΙααααααα ααα ααί αΙα

ΕΙαι·ΙαατααΒαα ααα διααταα αΙαααι·ααιαΙ:.“ Αααα αΙαααι· ΒαανΙααΙΙαα ΒΙαααεα

αι ααΙ ααα ααααι· αι·αααααταΙΙαα ααα Ια ααι· αι·ααεεΙααΙιαα ναι·Ιαεααπα
Απ. 14 Βαννααι·ΙαΙαταΙ:, ασαΙιΙα ααι· ΨΙι·ΙΙΙΙααΙ:αΙ: ααα: Ιιαι·νσττι·ατααα, αα
Ιααααα εΙαΙι νΙαΙπιααι· ααΙ ααα Ει·εαΙιαΙαααΒαα Ια ααι· θαααταΒααπαα ααα

Ιπι διαατεΙαααιι νναΙιι·ααΙιιααα, αναΙσΙια ιαΙα·αα, αααε ααα αααααΙΙααα θαα·Ισατ

@ααα ΙΣΙαΙΙααεαα εαΙιι· Βαι·Ιαα Μ. Ι)αΙιΙα ααΙιαι·Ι, αααα ααι·αΙι Πααα$α νσια
Π. α”ααι·ααι· 1849 ααα ααα αααΦααΙιαα θι·αααι·ααΙιταα πια αι·σεααι· ΙΕΙΙα αΙα
ΒαετΙπιιαααα Ια ααααι·α ναι·Ι'ααααα8 ααίααασιαιααα αται·αα, αναι·ααοΙι ααι·

ΥαΙΙΒααααα ααι· ασΙΙαααΙιαα ΒααΙιτα αΙαΙιτ να Ι'ι·αΙιαι· νσα αααι αΙιι·ΙααΙΙαααα
αΙααααα ααΙιααΒαα ασΙΙ, νναΙιι·ααα ααααι·α θαααταΒααααα ααα αΙαααι· Βα



'74 ΒεπειιΕ ΏπιιΜοΙιι·ιπ πει Μ”. ν. Ει·ειππι·Β ν. 22. Μπι 1860.

επιιιιιιιιιιπ επωρι·εε!ιεππε πιιι·ε!ιιιπε ποπιννειιπϊΒε θοι·ι·ε!ιιτ που νϋΠἱἔσπ
Γι·εἱΙιεἰΙ: πιιπ ΒεΙΒετε1ιῖππἱΒΙιεἱτ πει· Κιτε!ιε »Με απο πειι θι·πππιεεπτεπ
ιιπίπιιΙιιιι. Μιιπ Ιπιπιι νοπ- πιεεει· Βεππωπιι€ π” Πι·πιιπι·εε!ιτε πιπ: πιεπι·
Βεεπτ "πω, πιιπε πιιιπ «Με παο ωιιωπ1ιωι ΒεΙιεἱιιεππε ιιππεΙιπι πππ
πιιε πει· 5τιιιιτεΒεννιιΙτ πνεππ;ει· θείειΙΙειιπε Ιιεἱ Βει€ε μπει" Μ”, ιπισ
πἰεεεε ἱιι πεπ Μοπνεπ πει· ΙΠι·οΙιε πι Βειππ ω· επεπ πιεεε θι·πππτεπιπι
ΜΜΜ Βεπεπειι πιο. Ρει·πει· μιση πωπω» πίε ΙιειιΙιεἰεΙιιἱΒτε ν6ΙΙΕιζε
ΔιιΠιε!ιππ8 πεε Ιπιρεπιιιιεπτπιπ πϊεριιι·Μπε οπΙ€πε Ιιεἰ πει· Με; πἱε Διι
Βιι!ιιιππε πει· (ΗνιΙε!ιε; πἱε εε!ιοπ ίι·ϋπει· νοι·πεποπιπιεπε ΑΒΞιππει·πιι€ πει·

Βιπεείοι·ιπε!; πιο Βιιιιπι επ νει·πιείπεππε Βιιω!ιιιετ.Ιιε!ιπιι€ (πω. πιο πω
ι·ιεΙιτππ8επ ποπ όπεππιοΙιεπ πωιιτεπιιτειιἱοπτεε.

Ψειιπ πιπιι Ιιειι€, πιἱτ νεΙυπιεπι Νιιο!ιπι·πεπε Με Μοτἰνε πἱε Βει·οι·

ιππιιπΒεπ πιιπ Ρήνπεπιεπ πει· ΚιιοΙιε πι Βιιπειι Ιιει·νοι·|ιεΜ, πο εοΙΙιε

πιιιιι €πιπΙιειι, επ !ιιιιιπΙο Μπι ππι ειπε ΒιεΠπιι8, Με επι εινα πει· ΚΙει·πε
ἱπ πει· ιιπΒΙιΒιιιιιεεΙιεπ ΗοσπΗι·οΙιε οπει· ἱιι πει· εεἰιιιεπἱεππ-Ιππιειἰεεπεπ

ΚἰτοΙιε πω”. Ψειιιι ιπιει· παιιιι πιε Μπι” πιεπιι ιιιιε·επΙιεΙιεπ πω·
ΙεΒἱειι εεΙΙιετ ιιπί:45Μειι, επ Μπι επ πιώ, παει: επωι πω· πιο ι·εε!ιι.Ιιοπο
Βιιιετειιπ πει· Ιἰἱτε!ιε ἰπι Βιιιιι€ε 8·ειιιειιιι: Μ πιι€ ποπ πιιιιιΜεΙΒπι πιιι·πιιιι

Ιιετνοι·πεΙιειιπεπ ΓοΙ€ειι; πιιπ πιιεε πω, ιινιιε πιο Μοπνε ει
!

εἰπ ΡιΜΙε8
Βειι·πεΙιτειι, νοπ πεεεεπ ΑπΓι;επειι επι πω: Με νοΠο 8εΙΙιεπειπππι€πειτ ω
πωπω π·ιΠειι ιιΙιππιι€ιε ιιιιιοπειι, ιιπι· πιιτπι·Ιιε!ιεε, πεπιειπεε πιιπ 'πι
ει·ινοι·πεπεε Βει:Ιιτ Μ, πει: πει· πιω πι: «πω. νἱΙΙΗΜἰοΙι 8εεεπτε Βε
πἰιιἔππ8επ πω πεεο!ιι·2ιπποπ Ιπιιιιι πππ πιιι·ϊ. Απε: 8ει·ειπο επι' πιο πΙπιει·ε
ΒειϋοΚεἱε|ιτἱἔππ8· πΞεεεε ιιΙτεπ ροεἰιΞνεπ Πεε!ιιεε πει· Πισω: ιπι πωπω

Πιεεεπ Επι. πιο Μοιἱνε ιιἰεΜ ιιιπιει·- επι.

Απε πεπ ΜεΙιοτπ;επ Αιιπειιιππ8·επ πΙιει· πἰε πειι ιιεπειι θεεεπειι€6

ιππι·ίεπ πειπε8επεπεπ Μοπνε πω; ΜιιΙππεΙΜι ετΒε!!επ, επι πω· ἰι
ι Μιπει·επ

|ιι·ι·ι·εσπιειιπε θειετ Μι πει· ΑπίΓιιεεππ8 πει· Ιιιι·σ:ΜΜιειι γει!ιπ|ιπιεεο επι
πο!εΙιει· Μ, νοιι πεπι πιιιιι πιπ: Βιο!ιοι·διεπι ει·πιιτιειι Μ”, πιιεε ει· πεπ
θι·πιιπιπιπ ό” Βε!πειειπππιΒιιεϋ πει· ΒεπιοΙιεώιεπ ΙΠι·ε!ιε ίπ οι·πιιππ8·
Πιι·ει· ΑπἔεΪεἔειιπεὶτεπ πω· ιιο"επ Οι·ΙτππΒ Βτἰπ€επ, πιιπ παπα ει· ίπ πειπ

@κι επι πειι·ιιοπιεππεπ ει·ειειι θεεεποπτινπι·ι' πειι ΙππιιΝ: πει· ΠεΙιει·ειιιΕιιπίπ
πιπ: παπι ιιπρεπιππεπ πωπω εεἱπειι πνιι|ιι·|ιιιίτεπ Απεπτπι:Ε νι·ει·πο πππεπ·

Ιπεεειι. πιω πει·πεπ ΑπΓἔιιπεπ ΜΙ: ιπιει· πει· ειιιεεπἱεπειιε ΜΜιετε ΨἱΠεπ
ἱιι που Ρι·οο!ιιιιιιιποπ νοπι 7. ΑΡΗ! πεπ δεδειιινιιι·τι€επ οπετεπειι πιω»
πει· Κι·οπε μετα
2. Ζπ εἱπεπι πιωωιω ΒεεπΙτιι€ε ΜπειοΜΜι πω θεἰειεπ πει ει·ε2επ

θε.εωεπτννπι·ίεε «σε ειπε πει· Βεπ·πιπιτπιιιι πω· Μοπνο Βε!ιιπΒι πιω, π·επιπ

πιιιπ πεπ θεεεποπιινπτΕ εεΙπετ Ιιεττιιο!ιτει:. .

Ηἱει· Ιιππειι Μι· ιιππ Μπι· πι πεπι ?ι
ι

'7 πειι θι·πππεπτε ἱι
ι πωπω
ιππιι· ειιιεοΜεπεπ πιιπ πιι!ιεπιπ8ι ιιπεπεερι·οοπεπ: ,,Πἰε νειεἰιιἰΒ€ε ενιιιι€επεπιι-ι

μ·οιεειπιιτΞεο!ιε ιιιιπ πἱε ι·ϋιπιεπι-Ειιι!ιοΙιεεΙιε Κιι·ο!ιε οι·πιιειι πιιπ νει·ινοπεπ·



ν. Ηε!ει·Μ1εΒεεπε!ειιι!πιιε «Με πεπειι εεεε!ιιειι!νι·πι!εε 1. '75

!!ιι·ε Διιεε!επειι!ιε!!ειι !”ι·ε! πω! εε!!ιε!ε!ειι«!!Β.“ !!!!ειιιι πω· ε!ιει· «!!ε !!!ιι!Βειι

Βεε!!ιιιιιιπιιδειι «!!εεεε θεεε!ιεε πι!! «!!εεειιι Ρει·εει·ειι!ι νει·Β!ε!ε!ιειι, εε

!!ιι«!ειι Μι· παει· Π1ι· «Πε Β!!«!ιιιι8 επι! «!εε Βεε!ι·ε!›ειι ειι«!ει·ει· ι·ε!!ε!ϋεειι
νει·ε!ιιε επεεει· «!ειι πειιειιιι!ειι !(!ι·«ι!ιειι !!!ιει·ε!! ε!πειι εε!ιι· Ι'ι·ε!ειι Βιι!ε!
ι·επιιι εε!εεεειι. Με Β!!«!πιιΒ ε«ι!ε!ιει· ιιεπειι Βε!!Β!οπειι πω! ι·ε!!ε!ϋεειι
Εεε!ειι ο!ιιιε ιιοι!ιειΒε!ιειι«!ε θειιε!ιιιι!επιιε πει· Β!εε!ει·εΒ!ειπιιΒ !ε! εεετε!!ε!,
πω! ενειιιι ε!ε πω!! ιι!«:!ι! εεῖοι·! Οοι·ροι·ε!!οιιει·εο!ι!ε !ιε!›ειι, εε ε!ω! επι

πο! «!ει· Οι·«!ιιπιιΒ πω! νει·ενιι!!ιιιιε !!ιι·ει· Αιιεε!εδειι!ιε!!ειι νοιιι Β!εε!ε ιι!ο!ι!

Μεοπ«!ει·ε !ιεεπίε!ε!ι!!ε! ιιο«:!ι !ιεεε!ιι·ειι!ι!. Πει· !ιι 5. 'ϊ !ιι Βειι!ε!ιππ8 επί

«Πε πειιειιιι!ειι Ιί!ι·ε!ιειι επεεεερι·οε!ιειιε ε!!Βειιιε!ιιε Πι·ιιιι«!εε!ιι πι! «Μπομπ
«!πι·ε!ι ν!ε!!'εο!ιε Βεεε!ιι·ϊιιι!«πιιεειι νει!ιπιππιει!, !ιι !!Π«!ει·ερι·πε!ι πι!! «!ειι

!ιι πει· θι·οεε!ι. Ρι·οε!ειωι!!οιι νοιιι Τ. Αρι!! ι!
. δ
.

Βεεε!ιειιειι νει!ιε!εεπιι€ειι.
Ζιι«ει·ε! !ιοιιιιιιειι !ι!ει· !'ο!εειι«!ε ε!!8ειιιε!ιιε Βεε!!πιπιπιι€ειι «!εε θεεε!πεε

!ιι Βε!ι·εε!ι!πιι€, !ιι «!ειι 55 1 πω! Η.
!)ει· δ

.
1 Βενε!ιι!ε!ετε! «!ει· Κε!!ιο!!ε«:!ιειι Κ!ι·ε!ιε »Με Βεο!ι! 6!!'ειι!-·

!!ε!ιει· Οοι·ιιοι·ε!!οιιειι πι!! «!ειιι Βει:!ι!ε 6!!”ειι!!!ε!ιει· Πο!!εενει·ε!ιι·πιι8."

Ππτ«:!ι «!εε ει·ε!ει·ε Βεο!ι! !ε! πει· Κ!ι·ε!ιε 5ε«!ειι!'π!!ε «!ιιε Πιο!! Ε!,ςειι!!ιιιιίι
:επ !ιεε!!ισειι πω! επ ει·νι·ει·Βειι πεεε!ιειι; ιι!ιει· !πι Πε!ιτ!Βειι !ε! ,,ι!πε Βεε!ι!

ε!!ειι!!!«:!ιει· Οοι·ροι·«ι!!οπειι“ !ιι πιιεει·ει· !ιω!!εο!ιειι θεεε!επε!ιππε πω! !
!ι

πιιεει·πι !!ε«!!εο!ιειι Βοο!ι!ε «!πι·«:!ιεπε ιι!«:!ι! εε Με! !ιεε!!ιιιιιι! πιι«! εε πε

Βιιιιιι!, «!«ιεε «!εεεειι !ιι!ιιι!! ππ«! Πιιι!`ειι8 πι!! Β!ε!ιει·!ιε!! Μι· «!!ε Κι!ι·ε!ιε

πιι«! νοπ πει· Κ!ι·«:!ιε ειι€εννειι«!ε! !νει·«!ειι !«ϋιιιι!ε. Μειι ιτειιιι!εε! «!ιι!ιει·

επ «!!εεει· Β!ε!!ε ε!ιιε θενίι!ιι·Ιε!ε!πιιε Με Μι· «!!ε εΠειι!!!«:!ιε (!ο!!εε
νει·ε!ιι·πιιε·, εε εποε !!!ι· «!!ε !!εεε!ι!πιι€ «!ει· Ι.«:!ιι·ε πω! πω· νει!'εεεπιιε
πει· Ι(!ι·ε!ιε. Ιιι «!!«εεει· Βει!ε!ιπιι8 ε!!! «!εε Ειπε Οοιιε!!!π!!οιιε-Β«!!ε!,
επ «!εεεειι $!ε!!ε «Με π0τ!!εεε11«!ε θεεε!ιι !ι·ετειι εο!!, ε!ιιε ν!ε! !ιεεεει·ε

θει·ειι!!ε «!πι·«:!ι εε!ιιειι δ
. 11: ,,δε«!ε !ιιι Β!ιιε! επίπειιοιιιιιιεπε !ί!ι·«:!ιε

!ιιιιιιι νει!ειιΒειι, «!εεε !ιιιιει·!ιε!!› «!εε θι·οεε!ιει·εοε!!ιπιιιε ε!πε !!ιι· επεε!!ιιιιιε

Κι'ι·εΙιεπεεωεΖ!, είππει·ι”ι·|ι!ε! αιι|' «Με θι·ππάεά!πε Μπιτ Βεἰιῇι”επ !ιεε!ε!ιε

πω! επει!«ειιιι! πετάω! Ε'ει·ιιει· Ποπ! ε!ιιε ε!ε!ιετε (!εννε!ιι·Με!πιιε Επι·

«!!ε Απίι·εο!ι!!ιε!!πιι8 «!ει· νει·ίεεεπιι8 πει· !πι!!ιο!!εο!ιειι Κ!ι·ε!ιε !ιι «!ει· δ
. 20

«!εε οοιιε!!!π!!οπε-Ε«!!ετεε εεεε!ιειιειι Ζιιεε8ε πει· 8!εε!εεεινε!!: ,,«!εεε ε!!εε

Ν!!!ιει·ε πω:: «!!ε Βε!επιι€, νειίεεεπιιἔ πω! Βι·πιι«!εεεε!πιιιεεε!πε Ψ!ι·!ι

ειιιιιΕε!! πει· !!ει·νε!!ει· «!ει· Κε!!ιο!!εο!ιειι Η!ει·ιιι·ε!ι!ε @πιο _!ε!ιε! «!εε Βια

Ε!εε!ιο!'ε) «Με Οοιιεοι·«!ε! πι!! «Με ι·ϋιιι!εεΙιειι ΗΜ νει·Ιιε!ιε!!ειι πνει·«!ειι
ε«ι!!.“

ΗΜ!! ε!ιιει· εο!«:!ιειι ειιε«!ι·πε!!!!ε!ιειι θενε!ιι!ε!ε!πιιΒ πει· Υει·ίεεεπιι€
πει· Κ!ι·«:!ιε !ε! πω:: εει·ε«!ε «!ιιε ί.!!επειι!!ιε!! «!ενοπ Βεεο!ιε!ιειι «!πι·«ι!ι ι!!ε

Λπίπε!ιιιιεε!ιιει· Βεε!!ιιιιιιπιιἔ πι: δ. 13. Ποι·! επτά πειιι!!ε!ι πωπω:
,,Κε!ιιε Κ!ι·ε!ιε Βειιιι επε !!ιι·ει· Ψει·ΓεεεπιιΒ ο«!ει· !!ιι·ειι !!ει·οι·«!ιιπιι€ειι

Βείπειι!εεε ε!ι!ε!!ειι, ει·ε!«ι!ιε πι!! «!ει· Πο!ιε!! «!εε 8!ιιιι!ε πάει· πι!! «!ειι

Β!ιιε!εεεεε!ιοιι !ι
ι

Ψ!«!ει·ερι·πο!ι ε!ε!ιεπ.“



76 Βεαεα: Βεαιιαειιι·ιιι αεα απ». ν. ιιι·ειααι·α ν. 22. Πει 1800.

Βια Μσιινε Ιεααεα αιεα Με ειαε αιιαει·ε Βεατιιιιαααε αιεαεα δειειεα

αιεαι «ιια, ασααει·α αεεαιιΒεα αιεα ια αειαειαεα, ”αεαα α. 13--1α εια

αειιιι·ιιεαει· Αααιιααα αει· 8ιειΙααε; αεα Βιεειεα αειεα, ανειεαε ιια ννεαι·εα

πι· Βεαειιιαααε μα” Μιαανει·αιιιαααιααεα ιιαει· ιια ΑααιεεααΒ ααα Τιτα
ννειιε αεα 5. ι ι·ειαααια ει·αεαιεα.·· Βιαε ιιααει·ε Αααειαεααει·αειαααε ααα
Βι·αιιιι:ααΒ αεα Βιααεα αιεαει· Βεαιιιααιααε πατε εαει· αια ασ ασιαινεααιδει·

εεννεαεα, αε εα αιειι ιια ειαει· εεαεαει·α Ει·ννιιαααε ει·διαι, αεαα ααι·εα

αιεαε Βεαιιιααιαιια αεα δ. 13 αεα, ννεα αει· δ. 7 αει· Κιι·εαε Βια, ιαι
ννεαεαιιιειι ιια ννιεαει· αεασιιιιιιεα ννιι·α. ιιιαι·αε αιεαει· θι·αιιααεια ααι·

Παι·εαιιιαι·ααε ασιιιιαεα, ασ νι·ιιι·ε αεαιιι ειααεαεα ιαα ι·ει'σι·ιαεααι εεεεαεα,

ααα αεαα αειααειαεα Ρι·ιαειρ ννιιι·αε αει· Με: ιεαεα αεαα εαεα αεαα ασ
ννοαιει·ννοι·αεαε Βεααι εαιαιεαεα ιιιιααεα.

ινεα ιαεααι·ι ιια αεα Ησαειται·εεαιεα αεα 8ιεειεα? Βα ιαι αιεαεα αε

αεααιιιεα εια αεαι· ινειιει·, αααεαιιιααιιει· Βεαι·ιιι. Βια αεαιαεαεα Κειιιιαει·α

αεαεα αιε αανετααααει·ιιεαε Ησαειιαι·εεαιε "ιια", νεα ια θεαιει·ι·εισα ααα
Ρι·εαααεα νσα αει· Βιιιειαεενναιι αισαι ασ εαεεαεαεα ννιι·α. Πιο ι'ιιαει αεα

Οαει·εαιαιεαιαι·εεαι αεα Βιεειεα ειι·εε αεει·ε ιια, ανο Με εε αει? Πιεαε
α'ι·εεε ιιιααι αιεα ααι· ιϋαεα ααι·εα νει·αιιιααιΒααε εαϊ αεαι Ψεεε νοα

θσανεαιισιιεα αννιαεαεα διεει ααα Κιι·εαε σαει· αιιααι·εα, αεαα ιαεα αει·

Κιι·εαειαι·ε Ααισασιαιε αεαα παι·ιισαειαι. νι'εαα αιε Κιι·εαε αΤιεαια ιια

οι·ααεα ασΠ, ννεα αιε αεαα ιαι·ει· νει·ι'αααααε αασι·ααεα αεαι' ααα ιαααα,

ασ σι'ι αεα ιεαεαιαειιΒεα Τι·αεει·α ααα Αεεαιειι αει· 8ιαειαεεννειι ια αιεαεα

Δασι·αααα8·εα ειαε νσΠιισιααιεαε Πεαει·ειααιιιααιααΒ αιιι αεα διαειαασαειια

ι·εεαιεα ααα αεα διεειαεεαειαεα πα ι'εαΙειι αεαειαι, αεαα αιεαι εα ια

ιεαιαΙιεα ιαι Βειιεαεα αεα Βιαειεα, σε ιΞιι·εααεα αει· Ααισιισαιιε αει· Κιι·εαε

ασ εαε ικα αεαιιαιιαεα, αιε εα ιαια εαι αιιααι. ιαι ια ειαεια αεΒεαεαεα
Ι·'ειιε ιιεια διεαιαεεαεια ααι· αειιεαιεα Βεαεαι·ιιαααα8 ε" Ααισασαιιε αει·
Κιι·εαε νοι·αεααεα, ασ απο εε ια αει· Βεεει ιιιεαι ασ αεαινει· αεια εια
ασΙεαεα εα Βιιιααε πα αι·ιαα·εα. αεαεαι'αΙΙα ννιι·α εννειει·Ιει ια αιεαει· Βε

αιεαααε αιεαι ικα αεαιι·ειιεα αεια, αιιιαΙιεα: ειααιει αιε νιει ει·ϋααει·ε Μεεαι

ααα θιεννειι, ννειεαε αει· Βιεαι αει αιεα εεεεα Λαααεαι·ειιααΒεα αει· Κιι·ειιε

αα αεαιιιαεα αιε αιεαα αιιι€ειιεαι·ι αιααιεαιιιεα ε" Κιι·εαε αει· Μι απ;
αεαα αιε ΜααΙιεααειι, αεαα ααι·εα Ρει·ιειαεαιι·εαααΒεα ααι· Ααιιααενναιι

Βεαιαειε Μιαιαιει· ααα Γαεαεαιε, αααει αιι·σαεαι'ειααιιεαε Κεαιαιει·α νεα

αιεαει· Βεαιιιαιααα8 αεα δ. 18 ειαεα ιια· ιια ΒειααιιιιιιααιΒαειι ααα ιαειιιειε

αει· Κιι·εαε αεαι· 8ειιιαι·ιιεαεα θεαι·εεεα ιααεαεα ιιϋααεα.

νεα ειαεια ννσαΙει·ινσι·αεαεα, αιιιει· εΠεα Πιιιαιιιααεα Βεαιεαει·ιεα ααα
ααει·αεααιεα Βεεαι αει· Κιι·εαε αεαα ειαει· ασΙεαεα Βεαιιαιαιααε εεεεα
ιιαει·, ννιε αιε αει· 5.13 ειιιααιι, ιιαει·αΙΙ αιεαι αιε Βεαε αεια. α)ει· δ. 18

ναιαει·αιιι·ιεαι αει· ναιιιει·ι·εεαιιισα ααα αιεαιαι·εεαιιιεα Βει·ααιιι·ιεα αεΙααι

αιιιααιαεα ιιιιιαιεαα αει· Κιι·εαε; αεαι δ. 18 αει· αεαιαεαεα νει·ι'εααααε;,

ννεΙεαει· σε θεννιααεααιι·ειαειι εεινααι·ιειαιει, αεαι Απ. Ν. αει· θσανεαιισα



ν. ΜπτετΙαΙΙε Βαα::πα:πόαπέ αεε πεαεπ Θεπα1ιαπτννα:·ίαπ 1. 77

ανα1απα:· όεα: Ε:·ιπ:ποποία όἱα παπα:: παπἱοπετ1: ΑΙΙαπ όαπ5επἰἔα πα απεπ,
να” όε:ππαΙπαπ :π Κι·αίτ πεἰπαπ π1:·απΙ1απαπΗ::·τεπα:ππεπ Ματ Ει·πΙα:·απΒ
οόε:· νε:·1'ϋπαπε όε:· πε:ΙΙΒαπ Κ::·απαππεπεπε πααπ όει· παιπαπανα:·1:παπ
ααα: πα:Ι. 81απΙε πατ8απε:ππαπεπ Π:παἰρΙἱ:: όαι· Κί:·επα 8επαπ:τ; όἱεπε:·

δ. 13 απόΙἱαπ ιν1όα:·πρ:·ίαπτ παππαι· όαπ: δ. 7 ααοπ όεπ: α. 11 όαππαΙπεπ

θεπα1παπ1ανα:·1'απ πεΙππτ, παπα π:πα απόα:·π απτα:· όαπ: Μαι· όα:· πω::
εαπεπ:απε:·1επ πω:: ϋπαπόἱαπει· θο:·ροι·παοπεπ όππ πω:: όἱαπα:· Οπτ
ροι·αι:οπαπ παπ:·α:1'π πω: :π:·απ 8τατατεπ από 8α.τπαππαπ πα Ιαπεπ από

Αποτόπαππαπ πα α·επαπ.

Β1απε:· δ. 13 π: Π:: όἰε 8εΙππτπ:από:8παπ από όππ πω:: όα:· Κπ·απα
απ: πο ό:·οπεπόα:· από πείαπ:·11απα:·, από όαι· ααπαπ παπε:· πα παπ·παπ$επόα
πεαππ1.α θεπε1κεπτνναι·ί μια: Με πα όεαπεπ Ππ1:α:·πτα1;παππ από πια πο
νό:·ππα:πε:·ε:· Παι·επίππ:·απΒ πεπεπεπ πα παἱπ παπαἰπΦ. Πεππ παπα ]α
εἱπιπαΙ όαι· Β:·ππἰπαποΕ οόα:· όε:· ΚΙει·απ :π όαπ Ρα!! Εοπ:π:επ ποΙπα, Βεπαπ
πω Απο:·όπαππεπ αἱπεπ όα:· Κί:·απα κνεπἱεα:· παι·εαπΕαπ από ανοπ18επ:ππ1απ
Μἰπἰπ1ατἱαπ:π π:ἰ1; Βα:·αίαππ απ! όἱα -Βααπτα από ααί όἱα να:·ίαππαππ όαι·

πω:: πα τα:ποππα·ἰι·απ, πο αναι·όεπ όἱα :π όεπ: αππείαπ:ταπ θεπετπ
απτυνα:·ί πεπτπππ:ταπ θα1'παππ:ππ-, Α:·πα:$ππαππ- από θιαΙόπαι·αίαπ όἱαπαπ:

π. 13 από παἰπαι· Πα:·απ1'απ:·απ8 νἰαΙα Β:·Ιε:απτε:·αππ από Νααπό:·ααπ πε
αναπ:·απ.

8. να:: όαπ α:πια!παπ Βαπαπ::παππαπ όεπ ε:·π8απ Οαπα1παπ1ννα:·Εεπ,

ανεΙαπα παππε:· όαπ: επεπ παπρ:·οοπεπαπ αΙΙΒεπ:α:παπ από αι·:πε:ρ:εΠεπ Ιπ

παπε όεπ β. 13 :απ όει· να:·πε:ππαπαπ Ε”:·α:παϋ από ΒαΙππτπταπό:8παπ όα:·

πω”, πο Με :απ όα:· Οοπνεπτ:οπ νο:α 28. όππἰ ν. ό. πἱαπτ π:: Βία
πΙααΒα ππεπεπ, παπα:: ααι· ίοΙΒαπόε αππαΐαπτεπ.

Πει· 5. 6 πω: απ, ,,όπππ όαπ ϋπαπΗἰαπα Ππτει·ι·:απ1πανεπεπ ναι::

ΒΕππ1 πα1ε:τετ αὐτό; ππόε:·α Ππ£ε:·:·ἰοπ£π- από Β:·Μαπαπ8παπαταπεπ απται·

όαι· παπα:: όε:· Βτππ2πτε81ε:·ααπ πτεπαπ.“ Με: όἱαπεπ: Ραι·α8:·αρπ Μ;

πα να:·π1πόεπ 5. 12 όαπ ΙππαΙταπ: ,,Πεπ ΒεΙἱἔἰοππααταπἱαπ1 απα:·ννπαπαπ

από πεπο:·πεπ όἱα Κ::·οπαα Πα· :Με Αππαπϋ:·:Βεπ, 5αόοοπ αππαπαππόε1: όε:·

αἰαπεἱτΙΙαπα:: Ι.απααπ όα:· Ππται·:·:απτπ- από Βι·π:απαπ8παπππ:Πεπ. Με
Κ1:·απα πἰπό πάπας Β:Ιόαπ8παππιαΙταπ Μ· όἱεῇαπἱΒαπ, νναΙσπα πἰοπ όαπ:

Βα:πό:Ωιαπ Βταπόα ν:ό:::απ, πα α:·:·1επτεπ.“
π
Ύπ'απ:: π:ππἶ·όἰαπα·Βαπ1ἰπ:π:ααΒαα :απ όα:π Ρι·1παΐρ όε:· Μπα:: όα:·

Κ::·απα από Με όαπ: Ιππαπ: όαι· Οοπνεπτἱοπ να:·εΙα:απτ, πο παόεπ π:απ

Μαι· πεόααταπόα Απνεἰαπαππαπ :ποπ πα1όαπ. Νααπ δ. ο να:·ΒΙΙαπαπ :απ

δ. 12 ανατόαπ αΙπο πααπ όἱα π::·απΠαπαπ Β1Ιόαπ8παπαταΙτεπ Π:: ό1α]απ:Βαπ,

αναΙαπα πἱαπ όεπ: ΒαἱπΗἱοπαπ Βα:πόα νἰόπιαπ, αππεό:α8τ από οππε Παπατ

παπἱεό ανία :Με ππόε:·α Ρ:·1ναταππ1α18 όε:· 8παπΕπααία:οπ1: απτετΙ:επεπ. Ια
όα:· θοαναπτ:οπ Μπομπ Απ. ΉΠ. από όἰα ΒἱπτἱαπταπΒ·, παπα" από

νε:·νσπΙταππ όεπ πααπ όε:· νο:·ποπ:·11'τ όεπ Οοπε:Ιπ νοπ 'Γ:·1όεπ1: πα ει·:·:απ

1α::όαπ 8απ::ππ:·π όα:· Απ:τπεανα11: όαπ Ε:·ιπ:παπο1'απ :απ νοΙΙα::: από



78 Βεαειιι ΠεαΙιεειιι·Πι αεα Ειπα. ν. Ει·ειααι·Β ν. 22. Μια 1860.

ίι·ειεα Βεε!ι€ε αΙιει·ιεεεεα. Βια εαιαΙιεΙιειι ΒεεΙιτ Μια αειαεεΙΙιεα ιιἱαεἱειιαἱειι
αεα αιεεΙεαιεειιεα θεανἱετε εια8ειααιαι. Βε Μια ια αει· αερειΙιεΙιεα
Ιαιιιι·αεαοα πια αεα Ει·ιαιαειιεί ααι· ιιιιιιειιωι8 εειαει· αιεεείαΙειεεα Αα

ει·αααιιαεα εα αἱε θι·ειιιαι. Βεαιει·ααε και· Κεααιαιεεαε!ιιιιε νει·Ιειιατ.

Με ιιεΙαειεαιααιαε [.ειταα8 αει· 8ειειΙιε!ιεα ΒιΙααα8εααιιιεΙιεα ετε!ιτ αεια

θι·αιαεήαε αει· Πιεεεεε εεΙιεα ια αεειι αειιι νεΙαει·ι·εειιιΙιεΙι ααα ιωα
ι·εε!ιαιε!ι ε·ει·ιιααι·ιειι Βεε!ιιε αει· Κιι·εΙιε. Σε ατειιι αιιιιια, Μι αιειιε Βε

ιιααιιιιααΒεα αει· θεανεαιιεα αανει·2ιααει·ι ια ειπε αειι·εΙΤεααε θι·οεαιι. νει·

ει·ααααε ιιααΜτααΙιε!ι ααι'..ςεαοιιιιαεα ννει·αεα; ]εαεαϊιιΙΙε αι αεα Βεειιι αει·
Κιι·εΙιε ιιαι' αιεεεια ΨεΒε αἱειιι εε εεενιαιι·ι Με ααι·εΙι αιε θεανεατιοα
εαει· εἱα Πεεεια.

ΕΙιειιεε Μ αεα Βεειιτ αεα Ει·ιιαιεε!ιείεε αα αεαι ΒαΙιειεαεαατει·ι·ιειιι
αι αεαι δ. 12 ιιαι· ααι·ειι αιε αΠεειαεἱαε Βει'αεαιεα αει· Κιι·ε!ιεα, αειιεεΙΙιεα

.,αα αεει·ννεε!ιεα ααα ια Ιιεεει·εεα·· ιιαειιιαααι. νεα αεα ααΙιει·α Βε

ετιιααιααεεα αει· θεανεατιειι Μει·αΙιει· α: ααι· Με ια αει· εερετιιεΙιεα Ια-'

εα·αεαεα τα· αεα Ηι·εΙιΙιε!ιεα Ειαααεε αεεειιι·ιιαΕεααε Βεειἱιαιααα.·;, εναι·

ιιεειι αει· Ει·ιαιεεΙιεί αἰε Ψοι·εειιι·Πτεα, αιε Με» Ι.ειιι·Βααι; ααα ΠιεειαΙια
τα» αἱε ϋαεααἱειιεα 8ε!ιαιειι εεεεαεα εἱαα, κα ΙιειαεΒειειιιιαεα αει, ια

επανω εεϊιααει·τει· Γοι·ια ια αεα θεεετα ιιαΓΒεαεαιιιιεα. Βεεεεεα ειαα αἰε

αεα Βεειιι: αει· Κιι·εΙιε ννιαιι·εααεα. Με εα εΕεαΜεΙιτιεεα ΒειιιιαιαιααΒεα
αει· Οεανεατιεα εΠε νεα αεια θεεειαεαινναι·Γε ααεεεεειιΙεεεεα ννει·αειι,

Με: αιιεα αει· Ιἰνεἱιἱεειιεί αἱε ι·εΙιειαεε Παι;ει·ννειεααΒ ααα Ειαι'ε!ιαπε ε»

αἰἰεπ ΒεΙιαΙειι, 6αεαιΙιεΙιεα ααα αι·ινειεα, Μαι εειαεε Αιατεε Μια ααα
αεει·ννεε!ιτι αεεε ει· αιε ΒεΙἱΒἱεαεΙεΙιιΒαεΙιει· αεεαιααιτ, ααα αεεε αει·

Βε!ιαιεαεαα$ει·ι·ιοαι, ινε ει· εισαι Με ἱα αεα Ειειαεαιει·εεΙιαΙεα νεα αεα

0ι·ιεεειεαιιαιειι αεεε!ιεα Μια, ατα· νεα εειειιεα [Δανεια ει·1ΙιειΗ; ννει·αειι
απ, αεαεα α" Ει·ιειαεαει' Βι·ιαϊιε!ιαδαα8 ααα Βεααααε αεπα νει·Ιειιιι:.
Ι)ιεεε Βεειἱιαιαααεεα ιιιιιιεα αει εε ειιει· ειαε Μειιιεααε Με @Με

Πει·ααιιε «Με Ααίαιαιαιε Πι αεα θεεειιι ααααερι·εειιεα 8ειιιαιι, αει είε
ια αεα ειιαει·α αεαιεε!ιεα ΒΦαενεα Ματ εΠεειαεια ια Πειιαα8 ειαα, Με
αε εαειι αει ααα ἱα Βεαεα Με πα αεα ἱαι .Μαιο 1834 εεεεΙιεαεα νει·

ει·ααααΒεα αεα· αεα νεΙΕεεε!ιαΙννεεεα ια αιεεεια 'ΠιειΙε αεα εα'εατΙιεΙιεα

Παιει·ι·ιειιιεε αει· Βιαααεε ααα αεα Βεε!ιι αει· Κιι·ειιε νιεΙ ενειιει· @αμα
ιιεεΙι αεα ΒεειιαιιιιααΒεα αεα ει·ετεα θεαετιιατιοαα-Εαιετεε νεα 1807.

Νεα Μ ῇεαεε!ι αιεΙιτ αεαειδι εἰειι αει·εα πα ει·ιααει·α νεα Βεἰιεα αει·
θεειιει· αει· θεανεαιἱεα, ννεΙειιε ἱα αεαι θεαεατατίεαε-ΕαΞετ εἱα ειιιιε

ΜιιΜι·Βααε· αει· Βιίιααε ααειιαααει·ΙιεΙιεε θεεετα ει·ιιΙιεΕεα, Μιιιι·εαα εἰε

αιε ετα' αεαι ιιιεεεεα Υει·ει·ααααεεννεε εα αεαιεεΠιεα κα Παεααει;εα αει

Βιι·ειιΙιεΙιεα Βεε!ιτε εειαιιε!ιτεα Διιαααει·αιιαεα .εαπ ααΙιεεαειεααει Ιεεεεα.

δικια α. 12 αεα Βεαιιαατεα Βαἱειεε Μ: αϊιιαΠεα ααιει· αεα ι·εεαιαιαεειαεα

Βεεεαιιιιιααεα αει· Κιι·ειιεαεεννεΙι, Παει· ινεΙεΙιε ειεΙι ιΙιι·ε ΨιιΕεεαιιιειε

παπα α” θι·απανει·ίεεεααε @Με Με". νει·ει·ειτεα αιε8,·· εαειι ιιαΕεεεαιιΙι:



ν. Πιι€ει·ιεΙΙε ΒεααεαιααιιαΕ αεα αεαεα θεεεωειιτνναι!ει 1. @ο

Αα!'ιιιιιιιιε αειῇεαἰἔεα, νε!ειιε Αα!ιιααιαε αατει· αιε ΜἰτΒενειΒει· ααι Βιι!ιαΙ

αιεαειε νει·ΙααΒεα; Βι·ιααοατιΒααι; ααι· Ααιτείααι·ααι; τω· άεαε, αιε και·

αααι·ααε ειιιεε ΒεααΙααπεα νεα α" Βεαϋι·αε ει·ααααι: εἱαα ααα ΖαιαεΕ
1ια!ιιιιε αιεεει· Ειιααι·ατἰ€ααἔ Βεἱ ει·ρι·οΜει· ΠαίααιΒΙιειτ οαει· Παννϋι·αιΒιιεΗ2

Εειιαα8 αει· Βε!ιαΙαιεαει· αεαι· Βιι·ειεΙιααΒ αεα Ιιιι·εαΙιε!ιεα ΖανεεΚεε Παει·

Δα8ΕεΠαα8.“

Πει· δ. 9 ω: πα καει Εἱαα·αι·Γεα δ'ει·εαΪαεεαα8, ιααειιι απεεΠιε8
κανει Βεειἰιιιιααα€εα εοινοΜ πια αεαι ἱαι θ. 7 αι·οεΙααιιι·Βεα θι·ιιααειιω

πιο Με αει· θεανεαιιοα ἱαι Ψιαει·ερι·αι:Ιι ετε!ιεα.
Βαε ΒεαΜ Βιιι·εΜιεαε Αετατει· πα αεεεπεα Μ: εἱα αει· Ι(ΐι·εΙιε εαεα

8ο ααΒεειι·ειώιιι· ααα ααΒεαιαετ αααειι6ι·εααεε ΒεεΜ, Με ααα ΒεεΜ αει·

Αεαιτει·Βεεεπααα· ἰαι διαατε αεαι διεατεοΒει·Γιααρτε ααειεατ. Π” ααι·ε!ι
ααα Βι·ειε οοαατιταΝοαα-Εαιετ εία8εΠΠιι·ιε ε. α. 88εια2εραιι·οαατ Μ; αιιιιει·

ιιΙε αα!ιιαα›αι· νεα αει· θι·οεαΙι. Βεαιει·ααΒ Με Ριεε!ιτ ααΓΒεαεΒεα ινοι·αεα.

Βεα ειαι'αε!ιατεα Με εοι·ι·εετεα Αιιααι·αεα αει· Ααει·ικεαααα8 αεα ε" Κιι·ο!ιε
παετε!ιεααεα ΒεεΜεα αει· Βεεεωιιαα αει· Ιιιι·ε!ι!ιε!ιεα Αειατει· εαι!ιαΙτ δ. 18

αει· ρι·ειιεειεεΙιεα νει·ΓαεεααΒ ια αεα Ψοι·τεα: ,,Παε Ει·αεααααΕ.;ε-, νει·

αεΜεεε-, Μια- Με ΒεαιΒιιααα8αι·εεατ αει Βεπειιααε Ιιιι·ε!ι!ιε!ιει· ΒτεΠεα
ἱετ, ασ ω» εε αεια Βιιιαιε :καειεΙιτ ααα πω: επί αεαι Ρατι·οααΙ: εαει·
Βεεαααει·α ΠεεαιεΗιεΙα αει·ιιΜ, ειιΓεε!ιοΒεα.“ Ια αεαι πα αεια ρτεαεεἱεεΙιεα
Βιιιατε αειιϋι·ιιχεα ΤαεΠε αει· Ει·ιιαισεεεε Γι·εἰΙ›αιΒ, ια αεα Η‹ιΙιεαιαἱΙει·αεεἰιεα

[.ιιααεα, εα1Μι'τ αεα σα" αιε καιω. ρι·εαεαιετΙιε Βιιιιιτει·εαιει·ααε άεαει·
Βε1ΙιειΠ8ιια8 αει Βεεειιιαα8 αει· ΙίιιεΙιεα2ιαιτει·.

Ια α” Οοανεαιἱοιι Απ. Ν. 1. κι @αεα ΠεεΜ αει· Ιἰἱπαιε ἱαι
θι·αααεειτα ααετΙιαααι; εε: Μ αεαι· ἱα αει· ααρεαιεαεα Ψειεααα αεαι Βια
Βἰεεαοι' ααΓεεεεαεα, Μι·ε!ιΙιεΙιε ΡΓτϋααεα ααα Βο!εΙιεα ικα νει·Ιει!ιεα,
,,ν·εΙεΙιε ιιιιε ει·ΙιεΕΙιε!ιειι ααα εια! ΤΙιατειιεΙιεα εεειακατεα θι·ιιααεα αει·

Πι·οσε!ι. Βεεἱειααε ια ι·εἱα αϋι·αει·ΠεΙιει· οαει· ροΙΜεεΙιει· ΗἰαεἰεΙιτ Μαα

ΠαΠε ειαα.·· Αα! αἱεεε Ψειαε Μ α” ΒεοΙιτ αει· Κιι·ε!ιε ααι·ε!ι εἱα Βατ
εεεεαΒοιαιαεα αει·εεΠιεα ιαι8 αεια Ιατει·εεεε αεα Βταατεε νει·ιαΜεΙ2 κνοι·αεα.

ια δ. 9 αεα θεεεπεαι:αναι·ίεε Μια “Με Ααει·ΒειιαααΒ αεα ΒεεΙιτεει
αει· Κιι·εΙιε ω αιε Βεεεπααε α” Αειατει· εαεεεερι·οεΙιεα; εε νιάτα ίει·αει·
ασια ια αει· θεανεαιιοα Με ειαε ()οαι:εεειοα νεα θεια» αει· Κιι·ε!ιε ει·

αεαειαι, ιιΙε εια εἱΒεαεε Βεε!ιτ αει· Βεαιει·αα;; ΙιιαΒ·εετεΙΙΒ, ααα εααΠε!ι

Μ εαεα αει· ιαιιτει·ιεΙΙε Ια!ιαΠ αιεεει· νεα Βεἱιεα αει· ΙΠι·ι:!ιε 8ειααο!ιτειι
θοαεεεεἱοα ανεεεααιε!ι αααιιι·ε!ι αΙιει·ιι·Β ανοι·αεα, αεαι: Ιιειαε ει·ΙιεαΙιε!ιεα,

ω· ΤαιιτεεεΙιεα ΒεαιϋΜεα (Ξι·ϋααε αει· ΜίεείαΙΙιεΕει€ νεα αει· θι·οιιε!ι.

Βεαιει·ααΒ ιιιειιι· εαιαεε!ιεα αεια εοΙΙεα. Εε Ιιειια «Με _ι
ε πασα αεια

ανοε!ιεεΙααεα ροΙἰιἰαοαεα ο!ιει·αιι€ει· α" Καιααιει·ιαα]οι·ιτατεα Με αει· εαπ
αεαεεΙΒεα αει·νοι·8εμαΒεαεα Μιαιετει· εἱα θειειΙιε!ιει· ανεεεα εεἰαει· οσα

αει·ναανειι ω" Μιει·εΙεα ροΙΜεε!ιεα Ραο!ιταα8, ενεαιι ει· εαεα ιια Πεαι·ιεειι
πιαεΠοε Μ, εΙε ,,αιιιαίΕΠιΒα εαε;επε!ιΙοεεεα ανει·αειι. Σε νιάτα ααι·εΙι



80 Βεπεπ: ΒειιΙιπειιιιιι εεε Ειπε. ν. Ι·'ι·ειπαι·π ν. 22. Με!. 1860.

πιππε Ι·'επειιπΒ -πἰε πεπι ΕιπΜεο!ιοΕ πποΙι πεπι ΒεεΙιτε αππ πει· Παει· πει·

Βιιε!ιε αππ πεο!ι πει· Οοπνεπτἱοπ παετε!ιεππε Βπιπε!ιειπαπε ίπ ποΙοΙιεπ

ΕπΠεπ επεποπεπ. 8ο πο!! ειπε παπι πιει· εἱπε ννεπεπτΙιε!ιε ΑΜππει·απ8

ε" πειι·επεππεπ νει·ιι·επππι€ιππι;; ει:ιπα!ίι·ιεπ Βεειἱιπιπαιιπ «Η θοπνεπτἰοπ
ειππειπ8 νοι·πεποιπιπεπ ανει·πεπ. .

Βιε εππει·ε πα πειιππιπππεππε Βεεπιπιπαππ πεε δ. 9 Πεμ ἱπ πειπ πιει·

ι·οπι διεπει: πείοι·πει·τεπ Νεο!ια·ειπ εἱπει· εΠεειπειπ απεεπεεΙιείπιεπεπ νω

πει·ειεαπε ιπε πει· Βεπιππαπε πει· ΖαΙιιππαπ8 πα ειπειπ Κιι·ειιεππιπτε, ιιππ

πινει· πο, πεεπ Μεππε αππ Νεεπιπείπ πιεπει· νοι·πει·ειπαππ πατώ εἰπε νει·-
π

οι·πιιαπ8 πεειἱιπιιιπ ενει·πεπ ποπ.

νοι·ειπε Μ: πιει· επ πειπει·Ιιεπ, παει: επ επι' πεπεπ, ε" Μπιτ εαπ
ΠπΙιεππΕπἰεπ οπει· Παπειι!ιπει·πειε πἱε ΐει·πϊεππιε πει· νοι·πειτ αιπ πἱε Πι·

τεἰεπαπε πεπ πεπεπενιϊι·ιιΒεπ Βιεππεε ε" απεπεππε!ιπίεΙιεΙιεπ θαΙ:αι· παει·
πιειιι, εἱπεπ ειΒεπιππιπΙιεπεπ Εϊππι·αε!ι ιππε!ιεπ πιει-επ, πεππ ιπεπ πἱε Κιι·ο!ιε

παι·ε!ι πιεπε Βεπτἱιπιπαπ8 πιιι·ιιπ ει·ιππει·ιι, ῇ
ιι πεπεπεΙιεΙι επιιιιΠεπ ενω,

«Με πα εοι·πεπ, πιιπε πιω Πἰεπει· ειπε αππεεππειιαπΙιεπε νοι·ΜΙπππ8_
πεποπιιπεπ, πε ποο!ι πο νἱεΙε πειιι·παππει·τε Μππαι·ε!ι πἱε 1Πι·ε!ιε ιπΙειπ

επ να, πνεΙο!ιε ΘεΙεπι·πιιιπΕειι: ιιππ ΨιππεππεΙιεΕι ει·|ιιεΙΙ: ιιππ πει· Ι'οΙΒεππεπ
Ζειτ πΙιει·Ιιείει·πε. Νεε!ι πειπ ΙπΙιεΠε ιιππ Πειπιε πει· πιιι·ππει· πεππε!ιεππεπ

ΚἱτεΙιεπ8επε$πε νιι·π ῇεπει· ΒιπεΙιοί' επ πΙΙΒειπειπ απππεπποπείεΙιεπε νει·

πϋπαπΒ πει· θεἱππἱεὶιεπ πἰε!ι νεα πεΙππι ιιππεΙεε)·επ πεἱπ Ιπεπεπ. ΠεΙ:ει·

πἱεππ κι πει· Ει·ιππποποί παπα ποο!ι νοιι πεπι !ιεππ;ειι διαπΙε πι πει·

περπι]ιεπεπ Ιπετι·ιιοποπ πα Απ. Ν. Ντ. 8 πει· θ'οπνεπποπ Βεεοππει·π επ
Βεννιεπεπ ινοι·πεπ. Με: ιπιππει· επίίεΙΙεππ Με επ, πεππ νοπ ενεΙπιο!ιεπ
82πεπεπειιϋι·πεπ πἰε Επιπεπειπαπε παππεΙιεπ εοΠ, ινεΙοΙιε Αι·τ αππ ενε!ιπιει·

θι·ιιπ νοπ ιιΙΙἔειιιεἱπ απεπεππεΙιεΕτΙιε!ιει· Υοι·Επιπαππ Μι· πεπ ἔεἱππἰοπεπ
Βει·αΕ επι Ιιεπτεπ αππ πινεοΙιιππππιπετεπ πει. πε π: πιεπεπ ια πει· 'Ηπα
ποεΙι ο!ιππεϊπ!ιι· πιιππεΙπε, Με ινεππ 8εἰππἱεπε Βεπϋι·πεπ Με: πεπ Μπεπε
αππ πεπ ΝεεΙικνειε εΙΙΒ·ειπειπ απεπεππεΙιεΕπιο!ιει· νοι·πι!παπ8 ἱιπ ΜΙΜΗ
επει· ΟινιΙ-Βτεπιππιεππτ επτπεπεἱπεπ ποΙΙτεπ. Απεεει·πειπ Μπα πιει· εἱπε

`ποΙεΙιε Β'ιπιπιπεΙιαπ8 πει· 8τειι€επεπϋι·πεπ ἰπ πιε Βειτππε «Η εΙΙεειπεἱπεπ
απεεεπποΙιείιΙιεΙιεπ νοι·ΜΙπαπε πει· Ιιππίπεεπ θεἰππἱεπεπ νοπ πε!ιι· Με
πιειΙΕπεπι Ειππαεπε ω πἱε Κιι·ε!ιε πεἱπ οπει· επ πεΙιι· ει·οππειι Ζει·ννπι·ϊ
πιπεεπ ίϋπι·επ. Βεννειπ πανοπ 8εΒεπ έπιπΙιεπε Ειπι·ιεΜππεεπ ιιπτει· πειπ

Κεἱπει· ποπειπι Π. πππ πει· νει·πεπΙιεπ νοπ πει· ΜΜΜ. ΙιοΙΙᾶππἰπεΙιεπ

Βεπιει·απε πννεπεπενειεε ειππε!”ϋπι·ιε ρπι!οποιπιιεεπε θαι·παπ Μ· πἱε 'Πιεσ

Ιοπεπ ια ΒεΙεἱεπ.
Ιπι θεεεππετιι πεπεπεπ πΒει·Ιππει: πεπ ει·πτε πεπιεε!ιε θοπεπΕαποππ

Βπἰο£ ,,πιε Ρι·πίππ8, Ζιπεπεππ8 οπει· νει·ικ·ει·ίαπε πειῇεπἱΒεπ, πἱε πἱεΙι π.
:κι Κιι·ε!ιεππιεππιεπ Ιιείππιμ πιιι·πτεΙΙεπ·· αππεπιπμ Με ειπεπ θεεεπεπιππ
πει· Κιι·οΙιεπεεννεΗ ,,ππει· κνε!επε εἱεΙι Πιι·ε ΨὶτΙιεειιιΙιεἱ£ ππε!ι ε" θι·αππ-·
νει·Ειιεπαππ ῇεπει· Κιι·εΙιε νει·πι·επεπ ιπεπ,“ πει· Κιι·εΙιε.
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πεπειιι'πιιπ ιπι πιε Εειιιιιιι; πω· Βι·πιειιιιιιι; πππ Βιιππππ πει· Βιιιιιτιπειι
θειππιοιιεπ Βιιειιε πει· Κιι·ειιε. Βιε ιιιει· ιιπι'πεποπιπιεπε Βεπιιιιιιιιππε πεπ

θεπειι:επ ιπτ Βιειειιιιιιιπ ιπι οιΤεπειι Ψιπει·πιιι·πειι πιιι πεπι 5. ι ιιι·οοιπ
ιιιιι·ιειι πιΙ8ειιιειιιεπ (ιι·πππππιπε, πο Με πιιι πει· οοιινεπιιοιι, "πιο
ππι·οιιπππ πωπω πει· Αι·ι; πιιρπιιι·ι. ι

Ζιι π. Η), ννειειιει· νοπ πεπι Κιι·οιιεπν·ει·πι68ειι ιιπιιπειι, πιω Μι·
ίοιπεππεπ επ ιιεπιειΕεπ. Ψειιπ πιε ιιιιιιιοιιπειιε Κιι·ειιε ,,πιιπ Βεειιι σιω
ιιιιιιει· θοι·ροι·ιιιιοπεπ," ενεΙειιεπ πει· δ. 1 πεπ θεπετεεπ 8εΜιιιι·Ιειπιει,

κνιι·ΕΙιειι ειιπιιιιειι πω, πιο πω πιιι·ιιππ ππιιιιιτειιιιιι·, πεππ πιε πειιιπτ πππ
ιιειιι Αππειει· πιιπ ιιιι· πειιϋι·ειιπε Ειπειιιιιπιπ πεπ νει·ενιιΙιεπ ω, Με ειιι
μι" Ειπειιιιιιιιιιει· πειπ Ειπειιπιπιιι νει·νιιιιιει:. 8ο πιιπ ιιιειιι ιιππει·π ιπτ
επ ιιπειι πε, πιο πιο $εΙΙιπιπιπππιππειτ πει· Κιι·ειιε Μι·ιιΙιειι πι· θειι.πππ
εειιοπιπιειι Μ. 8ο Μι·π επ πιιιιει· ππειι ιπ πεπ ιιοιιειιιιοΙιει·ιι”ποιιεπ Επππειι,

ειιειειιε επι· Ει·ππιοοεπε Β'ι·ειιιπι·π πειιιιι·ειι, πειιπιτειι ιιι θεπιπππιιειτ πεπ

Απ. 15 πει· ιιι·επππιπειιεπ νει·ιππππιι€, Με ειιεπ πο πι πιιειι πεπιπειιιειι

Ρι·ιιιοιιιε ιιι πεπι π. ι
ι. 6πιει·ι·ειειιιπειιειι Ριιιειιτε ιιιιει· πιε ρι·οιεπιιιιιτιπειιεπ

Κιι·ειιεπνει·ιιιιιιπιππε ιπ ΠιιΒιιι·π ιιεπιιιιιπιι ενοι·πεπ π
. ΧΧΙΙΙ: »Με νει·

ΜπιιιιιΒ ιιιι·επ Κιι·ειιειι-, Βοιιπι- πιιπ Βιιιιπιι€πνει·πιππεππ πτειιι πεπ Ενω

πειιπειιεπ πιι.“

Ειπε Βεπειιι·ιιπιιπιι€ οπει· Μοπιιιειιιιοιι πιεπεπ ππππειιιιεπιιΙιειιειι Βεειιιεπ

πει· Κιι·οιιε :επ θπππιεπ πε Βιιιετεπ Βιιιιιι πειιει· ιιιιι· ειιιιι·ειεπ ππι·ειι

πεπειιπειιι8ε νει·ειπιιιιι·πιι€. ι)ιεππ ιπτ ιπ πει· οοπνεπιιοπ πεπειιειιεπ.
πι' ιπ πιεπεπι (ιι·πππε ιιιιππ πιο ιιι πεπι νοι·Ιιεεεππεπ θεπειπειιινιπι·ίε
ιιιιι€εποιπιιιειιε πεπιειιιπεπιε νει·ννιιιιπιι€ «Μπι Κιι·οιιε πππΒιππι πει·εειιι

ιειιιΒι ενει·πειι; ιιιειιι ιιιιει· ιιιιπιι πιε Πεπιειιιπππιιιειι:, Με πιο Μοιινε πιι
πεπιεπ, ππι·ειι πεπ δ

. 20 πει· ιιππιπειιεπ νει·ι'ππππιιπ ιιεει·ιιππει: ιιιει·πεπ.

Ηιει· Μι·π ιιιιπιιιειι ιιπι· ι'επιπεπετιπ, πιιππ πιιπ Κιι·ειιεπεπι: πειιιεπι Ζενεοπε

ιιιιιιιι επιποπειι ενει·πεπ πω. Βιιι·ιιιιπ Μπι πιο Βειιπιπιιιιιοιιι νοπ Βειιειι
πεπ Βιιιιιιεπ, ιιιιει· ΙιειιιεπνιεΒπ ειπε Μιινει·πιιιιιπππ.
Ιπ πει· Οοπνειιιιοπ ιπι ιιππ πεπ Ρι·ιιιειιι πεει·πιιι·ι πιιι·ειι πιο ΒεπιιιπΡ

πιππε Απ. ΧΙΙ., πιιππ πιιπ Κιι·εΙιειινει·πιππεπ ιιιι Νιιπιειι πει· Κιι·ειιε πιιι:ει·
Αιιιπιοιιι πεπ Βιπειιοι'επ νει·ινιιιτει πιιπ; πππ νιειιιι επ νει·ΜιιιππΒ πεπ

8ι·ιιππιεπ 'Πιειιεππεπ Κιι·ειιειινει·πιππειιπ πιιτει· πειιιειιιππιπει· Ιιειιπιιε πει·

Κιι·ειιε πιιπ πεπ Βιιιιιιεπ πειιιιιι·ι Μι·π: πο πιιιπ πιιίιιι· νοπ πεπι Βιιιιιι πει·

Κιι·ειιε εεΜππε Ζπ8επιιιπππιππε πειιιιιειιι κνοι·πεπ πιιπ επ ιπι: πιεπεπ ιιπι·

ππι:ει· 8εΜππειι νοι·ιιπππειπιιιι€επ πιιπ ΒεπιιιπππΒεπ πεπειιειιειι, Με πιιπιειιι
Ιιειι ππιει· πει· νοι·πιιππετεπιι8, πιιππ π" πω: ι”οι·ιιιιιιι·ε, ,,ινεπιι επ πιΕπιι€
ιπι, επ πεπ ιιιιπεπιειπεπ πππ ιιι·πισιιεπ Κιι·ειιεπιιεπιιιΕπιππεπ Βειιι·ιιπε υπ

Ιειπι:ειι.“ (Απ. 12.) Αιιειι Μι·π ιπ πει· Οοιινειιιιοιι ιιεπιιιιιιιιι, ιι
ι

ενεΙοιιειι

πιω πει· Βι·πιιιπειιοι παπι επ πει· πεπιειππεπιεπ νει·νιιιιιπιιε πεπιιοειι
Μ· πιοιι ιιιιει· πιε Κιι·ειιειιιιιιιιεΙ νει·ι"πεειι Επιιιιε, Με π. Β. »οι (Μπιε

Βιιιι·'ε ι-ιιιειιιιι Μι··Ιια:Ιι. Ειππειιι·εοΜ. Π. Με. ο -·
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αεαιιαιαιααεα, (Μ. ΧΧ) ααα αεαα αει· Βεαιααααειε αειιιειιεα αει· Πεαει·
αεαιιααε αεα ααιει·εειαι·ιειιαα ιια αεα Καιιαεααειαιαιιι·. Βιε Αασι·αιιααε.
αεαα αιε αιι·ιιαιιεαειι θι·ιααιιιι.ααΒεα ααιει· αει· ΤαειΙαεααιε νεα Ρία"

.εαεααια νεανειαιει κνειαεα
αεΠεα, εαιαιιιι εαεα αιε θσανεαιιεα; εαει· αιε

Πει αιε Βεαιιιαιαααε αιααιι. αεαα αιεαε νεα αεα Κειαειιιιεα ΒεννιιαΙιεα
Μειωσα- ειναι αΙσαα νεα αει· θι·σααα. Βειειει·ααα, αεααει·α εαεα νεα

αεαι Βι·εαιαεα«›ιε αεειαιιαι αεαι αιιιααεα.

|)ει· νει·1ιεεεααε θεαειαεαια·αιι' αεεεεεα εαιαιιιι ιιειαε ασιεαε Αα

ει·ιιειιαιιαα αεα Ρι·ιιιειαεα, αεαα αιε ε;ειιιειαααιαε νει·ννεΙιααε ιια Νειαεα

αει· Κιι·εαε αιι ιιιαι·εα ει, .ααα αεαι ανναι· εεε Βει·εεαιιιιααε αει· Ταειι

αιιαιιι0 αει· αειι·ειιεααεα Ριει·ι·Εεασααεα ιια αει νει·ινειιααε αει· Εεεε!

ιιιιιιιιιαΕεα αετνει·, εαει· εααε αεα Βειαεια ε" Βεαιιιιιαααεαι·εεαιεα νεα
Βειιειι αεα Ει·ιιαιαεαειεα, ανειεαει· Βειαιιιιι νεα αει· ννιειιιι€ιειι ιαι, αεαα

επ αεαα ιιιιιααιεαε Βεειιαιιαααε αει· Οσανεαιισα εισαι νι·ιεαει· εαι'αεαεα

ειναι, ια αεαι θεαειαε αιει· ιιαααι”ιιαι·εα και.

Πει: εεαιεααισαειιε εααι- ααα Βιιιιααεαεαι νι·αι·αε ααα ινιι·α ιιαει·ειι

.αεαα δειαειαεαι Βεεαιε πα αεια θεαεΙιαεαειιανει·ιαϋΒεα αει· αειι·ειιεααεα

θεαιεααιεα Βεαιιαιι, ααεα ια αεα αιειαιεα θσαεει·αειεα ααα νει·ιεκααΒα
ιιι·ααααεα ειιαατιιεαιιεα ασ αεεειεααει. θε ννει·αεα ια αεια εαεα ιια

Βιιιιιααιειι Αι·ιιιαι αει· αι·αιιααιαεαεα νει·ιαααααε ααα ια αεαι εαΒειιιαι·ιεα
ι. α. ιιαιει·ι·ειεαιαεαεα Ρειειιι ιια ιααειααιειιεεααι·εαα αεαιιααι ααα αεα
ιιιααεα αΙσι·ιαειι ιιαιει·αιεΙΙι ..αιε ιι'εααα τα Κινεαεα-, Παιει·ι·ιεαια-ι- ααα

Ψ0αιιααιι€αειιαανα0Μ" ααα ,,Κιι·εαεα- Βεααι- ααα ΒιιιιααΒανει·αιϋ,αεα.“

Βαεαπε αεαεααειι αεαα αεα ει·αιε ω. Οσααιιιαιισιια-Βαιει α. 9 μα:
ε!ειεα ειαε αει, αεα ειαε θειι1εααιεα "αεαι θεαι·εαεα ιαι·εα θειιεααιειιαιεα,

ειναι Παει· ιζιι·εαεαε, αιω- ααα Βσααιειαι·ιεαιααεεα“ αεαιιαι. Ναι· αεα
ν0ΓιιιαΒιιι α” 0ιεεεεεεααιωιεα αιιαΙι ααα αεαι αεαα αει· αεαιεια νεα
αεα Μεεαιαεαει·α αειιαιειι Βαεαιιιι·ιαειισα αιειιι :α αεαι εεαειΙαεααιιιιεαεα
Κιι·εαεα-, ασααει·α ια αεαι εειαειαεα Βιεειανει·αιαεεα ααα εε αει! αεα
αειαε αεαα αεαι Ααι'αατεα αεαι· 0ι·αεααεεαειΙαεαιιιι αεια διειιιε ιιιιι”ειιεα,

αεαι, Με εαεαι·ιιειιΙιειι ιιιαααεειαει πω, ,.αιιι Ι.εαιειι ααα Υει·ιαειΙειι,
ιιααιια Νεα ιαιι αει· ι·ιιιαιι. ιια ιει·ιαιιαει·ιιααα ιιιι·εαΙιεαεα σαει· 8ιεειαενι·εεαε

αιε 8εειαει·εε. αεεειιαααιει·τιοαι, Κι·αααεανει·ραεΒααε ααα αει·αιειεαεα

εααει·ινειι αιιιιααε1ιεα ια αεει·ιιααεια··
Με ο0ανεαιι0α Νασαι ααα αεαι Βιιιιιιε αιε αι·εααε θεαεεααισα, αεαα

αι081ιι· ιπαειει εεαιιαιιιε ΤΙΜ! αεα αειασιιαεαεα θεαεΙιαεααιια-Υει·ιαιιαααα
σπαει· αεαι πα ι·εια αιι·εαΙιεαεα Ζα·εεαεα αεαιιιααιιεα ιιει·ιαϋΒεα, αει·

αειιιιιιααιιιαειι Υει·νναιιιιαα _εαιαεεεαι απα αει· νει·ννιαιιιαΕ αεα διεεισα

εινα» αααι·ιιιααεα αΙειαι. Νεεα ειιιει· αεαεααει·α Ποια ιιαει· αεα αιεαι

Με ιιιι·ναιιααε γει·αιαεεα ιι
α αεαι Ει·εαιαεαει'ε _ιεαεεα ααι·ειι ιια αεειειιειε

ιιιααιειιι αει· Βσειιεααεεα ααα Πι·Καααεα αιε ΜσεΙιειιιιειι ααα ΒείαΒιιιαα
εεεεαεα, ειιαα αειαει· Με ιια- αιε Ει·ιιειιααε ααα αιιιιααπειαιιααε νει·
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ιινεπππιιε π1εεεε Τ!ιεπεε πεε ΒιιπιοΙ1εοΙιεπ θεεε1Ιεεπε1'ιενει·ιιιϋΒεπε Βοι·Βε
επ τι·εεεπ. π

Ιπ πειπ θ. 10 πεε νοι·Ι1εεεππεπ Πεεεπεε πεεεΙιιε!ιτ πιιιι ντιπ πεπι

Βιπιιι1- πω! 81ιίτπιιΒενει·πιππεπ πει· ε!ιι·ιεπ1επεπ Ποπ1'εεε1οπεπ μι· Εεἱιιε
Ει·ινπ1ιιιππ8, επ πεεε εε εεπειπεπ ιππεε, εΙε π·ο!Ιε πει· Κ1ι·επεπΙιεπϋι·πε

ῇεπει· Βιπππεε επί πἱε νει·ενεΗπιι€ πιιπ νειενειιπππε πεεεεΙΙιεπ Μπομπ
κνει·πεπ. Επι Μ ππι· πἱε Βεπε νοιι πεπι ,,νει·πι68ειι, ενε1ε1ιεε ποπ Ηι·εΙι
Πε!ιεπ Βεππι·1'ιιιεεεπ €ενν1πιιιετ Μ." Μπι· εποπ εο επι· Ιιειιι θι·πιιπ νει·
1ιιιππειι, πιο πι πει· Οοπνεπποπ ιιππ εοπετ εΙΙΒειπειπ πΒΙἱεπε Βεεεἰοἱιπππἔ

,,Κἱι·πΙιεπνει·ιπ68επ“ πιει· πππ δ. 14 εΙιεῖεΜΙἰεπ :επ νει·ιιιειπεπ ιιππ πιιίπι·

ππει·ιιΠ επ εε1:$επ, ,,νει·ιπϋ8επ, πιεΙο1ιεε πεπ Ιιιι·επΙιο1ιεπ Ζενεο!πεπ Βεννἱπιιιετ
Μό· Πει· ἱπ ποπ Μοτινεπ επι· Βεοπ1ἰειτἱΒπιιἔ πἰεεει· πεπεπ Τετπιἰπ01οΒἱε
ειι€είπ1ιι·ιε Πι·πππ, πιιε θεεεω 1ιπΙιε πιο πι πει· 'ΓΙιεοι·ιε εε1ιι· Ιιεε1ι·Μεπε

Β'ι·εΒε, πινει· Ει€επιπϋπιει· πεε Μι· ΙπιπιοΙΙεο!ιε ΖενεεΙιε Βεννιππιετειι Ψεκ

ιιιϋΒεπε εει, πιο!ιτ επεεεΙιεΙπεπ ινοΠεπ,
+- πιεεει· θι·πιιπ εεΙιεἱπ1 ειπε ιιἱε|ι1

ππει·εΜιεππ. πεπειιίεΙΙε πιτ πεεΙι δ. 20 πει· νει·ΐεεεππΒ πἱε!ι1 ε" ΒΒιιε1
Βιεεππιππιει· πππ Με ποι·τ Βεπι·επε1ιιε ΒεεεἱεπιιππΒ· ,,Κιι·εΙιεπΒπι·· εοΙΙιε

ποε!ι 1'πι· πιε Βιιι·ποπε πιιεει·ει· πεπἱεοπεπ θεεε1:ειε Με πιεεεΒε1ιεππ ει·

εεΙιε1πεπ. ΑπεΙι πιτ πι επ- Οοπνεπτἱοπ Απ. ΧΙΙ. νει·τι·π8ειππεε18 επει·Ιιειιπ1,
πιιεε πιο Κιι·ε1ιε Μι· δ'ει·ιπϋΒειι Με Ειεεππιπιπ πεε1τιτ.

Με ι·εΙἰεἰϋεειι 0ι·πεπ πει· 1ιππιοΙ1εο1ιεπ Κ1ι·επε, νοπ ενε1οπεπ πει·

$. 11 πιιππε!τ, εοΙΙ:ειι, Με ιιιιιιι ει·ενει·τεπ.Εϋπιι1ε, πε πιο πιε ΒετΙιο11επ1ιε
Κ1ι·ε!ιε ι·εο!ιπ1ε1ι επει·|ιιιιιιπ: Μ, ο!ιιιε πεεοιιπει·ε ΒιιιιιτεεειιεΙιπιιεππ8 :επ

ΒεΙεεεεπ νει·πειι. Πε ἱετ πιεεεε ειπε πειπι·ΙιεΙιε Γο18ε πει· ι·εεΙιπΞεπειι

Απει·Ιιεπππιι€ πει· 1ιειΙιοΙιεοπεπ- Κιι·εΙιε ιιΙε ειπε: 6πειιΠιοΙιεπ Οοι·ροι·εποπ
Με πει· θεενΕπιι;·ΙειετππΒ πω" ϋπεππιππεπ θο11εενει·επι·ππ8. (θ. 1 πἰεεεε
θεεεειεε.) Βειιπ πιει ι·ε11816εεπ 0ι·πειι πε!ι25ι·επ Με επ νιεΙειι .πιπ
1ιπππει·τεπ :επ πεπ ε1ε1π1ειιιιιϋεεἰ€επ Απετπ11επ πἱεεει· όπειιιΙιοΙιεπ Ποτ

ροι·εποπ πππ ειε εἱππ πει· ϋπεππἰεπεπ θο1τεενει·επι·ππΒ Βεννιππιε1. πιω
ιπιππει· ίοΙΒΣ Πιι·ε 2π1ειεεπιιε ιιππ πεπι πεπιι·Ιιε!ιεπ Αεεοειπποπει·εε|ιτ ιιππ

πιιεει·ιπ 1π Βιιπειι 8εΙ1.ειιπειι θεεε1:ιε Με: πἱε νει·ειιιε νοιπ πιω 1851.
Πιεεε θι·πιιπε, εοΙΙ1ε πιειι ΒΙιιπΙιεπ, ι·ειεΙι1επ Ιππ, ππι πἰε ΖπΙιιεεπιι€ πει·

ι·εΙι818εεπ 0ι·πεπ οΙιπε Ιιεεεππει·ε πωετεπεπεΙιιιιιεππ8 επ 8εννι1Ιιι·ειι,

πιιιπειιπιε!ι ιπ πεπ ΡΒΙΙεπ, ενο εἱε πἰεΙιτ ειιιιπε1 Οοι·ροι·ειιοπει·εεΕπε νει·

ΙιιιιΒεπ, 8ο Με εε επιπι ιπ εοΙο1ιεπ Βτειι1επ, ινε πει· θι·πιιπειι1ε πει· Ντεπ

ΙιεΙιειι ΓιειΙιεἱ1 ιιππ 8εΙπετειπππ18Ιιε1τ ενιι·1πιε1ι επι· ΜΜΜ; Βε!ιοπιπιειι
Μ, πιο ε. Β. ἱπ ποιπ ιιι·επεειεε!ιεπ Βτεετε.1

Ιπ ποιπ νοι·1ιε8εππεπ θεεε1:ιτε πω, επι€εΒεπ πειιι ἱι
ι

θ
. 'Ι νει·

|ιπππψ1επ ΩτιιππεπΜε, πιει πεεοππει·ε θεπεπιπἱἔιιπ8 πεε πωπω Μι· πΙε

Βιπίππι·πιι€ εἰπεε _ιεπειι πεΙἱΒΙϋεεπ θι·πεπε ἱιπ θεπεεπ ιιππ Μ· @πιο επι

πε!ιιε ΔιιΜεΙτ ε1πεε ει:Ιιοπ 8ειιε1ιιιιι86επ 0ι·πειιε νοι·πειιοιιι·ιεπειι; πΙιει·πιεεε

ε κι
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Μ :::::σ ΟσεσΒιη:€::::Β "με νσ:·:στειι::ε άσε Βσ:::::ει:::8 :::::· Ζι::εεει:ι:8
άσε θι·άσ::ε κν:::σι·ι·:::::::::.
'
:27σι::: :::σ Μο::νσ, ο::ι:σ :ιη Πσ::ι·:εσ:: ε::::: ει:: σ:::σ ::·::::σ:·σ ::σ8::::ιάιι::ε

άϊσεσι· Βσε:::ιι·::::Βιι::Βσ:: σ::::::::εεεσ::, ε::εσ::: ά:σεσι· δ. :Ι ΜΗ:: :ιι :::·ειι:,;
ει:: ά:σ Ζιι:εεειιι:Β τσ::8ἱϋεσι· θι·άσι: άσε ί.:ι·ιιι:άεε:ε άσε Ι. Π::ι:ε:::ιι::::ι:ε

Β::::::σε (5. 21) '::ιι::·σσ:::; σε:: :σι·::::ι·: σε εσ: Μπι:: ::σι· Ει::::::::εσ:ισι:

Κ:ι·σ::σ Έσω:: :ζι·ϋεε::ι·σ Βσε::::ι·::::Ειιιισ :::::”σι·:σε::, :::ε :::: :νσεσ:::::σ::σι: σ:::σ

ε::::::ισ ::
:

::σι· θ::::νσι:::::ιι σ::::ιε::σι: εε:: ε:: :ετ :::σεσ ::::::::σ::σ ::σ:::::ιι:::ιιι€
ι:::::σι· ει: ιι:οά::::·:ι·σ:ι, ::σε:σ::ιιιιεεννσ:εσ ει: ::σι·:::::::Βσι:. :)εε θοι:ετ::::::οι:ε

:ΗΜ :Μπιτ άσι· Βσε:σι·ι:ι:Β άι::·::::ε:ιε :::::::: Μ:: :ιι ::σι:: δ. 11 8σε:::::σ:::
:Με ::ι:::σ:::::8:σ Βσσ::: :::::, σ:ι:σι: 8σεστε:::::: ::σετσ::σι:άσι: Οι·άσι: Π:: ε:::::

::::σ::: :::::'ε:ι:ισ::σι:. Β νιάι·ά ::::ι·ει: :::σ ντσεσι:::::::ισ Βσά:ι:ει:::έ εσ:::::::::”::
:,άεεε ά:σεε :ιι σ:ιισι· Α:: Βσεσ::σ::σ, :::σ ει:: :Με θ:ι·::::::ε:::εσ:: άσι:]σ:::Βσ::
Κ:ι·σ::σ:ι, άσ::σιι ά:σεσ Αι:ετε::σ:: ειι€σ::ϋι·σ::, νσι·σ:ι:::::ι·:::::: :ε:.“ :)σιι:ι:::::::

Κοι::::σ ά:σ Αι::::σ::ιι::Β νο:: Κ:ϋε:σι·ι:, :::σ νει:: Β::::::σ εσ::σ::ι:::8: :νιιι·σι:,

::ι:ι· ::::: ::σι· ειιε:.:::::::8σ:: ::::ει·ε:σ:: Κ:ι·::::σι:::σ::6ι·άσ σι·:ν::·::: Μπάση. Με::
::::::άσι· :ετ ενν:εσ:ισ:: ::σι:: νοι·::::Βσ::::σ:: Πσεσ:εσι:::ν:1:·:' απ:: άσι· οοιινσ::::::ι:

σἱι:σ :::σ::: ιιι:::σ::σ:::σι:::σ Ύσι·εσ:::σ::σ:::ισ::. Ι:: ::σι· θοι:νσι:::οι:"Α:·:. ιν, 6

::ν:ι·:: νο:: άσι:: Β:::::::σ άσε ::ι·ε:::ε:::::::'σε σι:ε8σι·;ειι€σ:ι, τσ::8:ϋεσ Οτάσ::

:::ι:ετ::ϋ::ι·σι:, απ:: σε κν:ι·:: ::ιιι· :::σ Βσ:::::8::ιι€ ::::σσ::ι:ϋ::::, ::::εε :::σεσε :ι::

Β:::νσι·ι:σ:ιι:ισ:: πι:: ::σι· Βσέ:στ::::Β εσεε:ισ::σ. Πσ::σι·:::σεε Μ:: :Πο Βσ8ίσ:·ι:ι::ι;

”::οσ:: σ:ι:σ ::σε::ι:::σ:·σ ::σι·:::::εσιιάσ :Ξι·:::ᾶ:·::ι:ἔ ::: άσ:· 8σ::::ιεε::οτσ €σεσ::σι:,

::νσ::::ισ νο:: 8:σ:::::σι· :σι·:τεΒει::::εε:8σι· θσ:::ι::8 Μ, Μ:: :::σ Οο::νσ::::::::.
Ήι::·ιιε:::: ιι:::::::τ ε::::: :Πο Βσ€:σ:·::::Β νσι·:::ι:::::::::, ::σι· Β::::“:::::·ι:ι:8 Β:ϋε:σ:·

:::::::::· :ι:ε:::ιιτσ ε:σ:: :::::::: ::::ιισ 8σσι·::ι:::σ:σ Πι·εε::::σι: ει: ν:::σι·εστεσ::, ε::

::εεε ά:σ Πι::σι·::ει:ά:::::8σιι, νυσ:::::σ ::σι· Ει·ε:::ε::::::ί :::σι·::::σι· πι:: ::::· ::::σεσ::
::·ίι·::, :ι:: Πει:εσιι ι::σ:::: σι·ίο::;:οε :::σ::::::: ννσ:·άσι:. :)σι· θσεσ:εσεσ:::νν:ι:·:'

·άε:;σεσι: Βάι: γο:: ::σι:: Ρι·:::::::: ::σι· ε::::::::σ::σι: Βι::εσ::σ:άιιι:8 εεε :πιά

Με: :::σ Βσί':η;:::ε άσε 8:::ι:τσε :::::::::, Π:: εἰσ:ι ::::σ:ι: σ:::σ:: ε::::ο:: ἔσω::

ι:::Β:::::: Ο:·άσι: νἱσάσι· :::::ει:::σ::σ::.

ά

Β:: :ε: εσ:::νσι·, ε::::: εσ::ι::σι·ε::::::σι· Ει::::Β::::::::εσ:: ει: σι·ννσ:::·σι:, ναι::
·:ι::::: :::σεσ νσι·εσ:::::·:ϊσ Π::8ιιι:ετ εσεσι: :::σεσ :ι:ετ:::ιτσ ::σι· :::::::::::ε::::σι:

Κ:ι·σ:ισ :νε::ι·ι::ι::ι:::. :Βε :ετ ά:σεσε εσ:::νσ:·, εσ::ο:: Π:: Η::::::::::· ει:: :::σ

Ύσι·ά:σι:ε:σ άσ:·εσ:::σι: :ιι άι:: ν::ι·εσ::, :ι:: Η:ι:::::σ:: σε: :Με Με: εἰ:: ιιιισ::

:βατ που:: ::σι· θισεσ::ε:::::::”: ι:::::ισι: ::ϋι:::σι:, :::::::σι::::σ:: ::::εε εἰ:: :ιι σἱι:σ:::

Ζ::::::::σι·, ν:: θσ:::ιεεε:ισ::: υι:::°ΕΒο:ει::::ε ά:σ νοι·::σι·ι·εσ::σι:::σ:: Πι::::εσ::άσιι
ε:ι:::, :::ιι·σ:: :::ι·σι: Πι·ει:ι·ιιι:ε ιι:::: :::ι·σι: Ζνσ::ἔ εἰ:: Βσ:ει::σ: ιιπ:: σ:ιι Ζσι:ει::εε
Π:: :Πε σ:::σσεσιισσεσ:ε:σι: Β:εσι:εσ:::::”:::ι: άσε Αιι:'ο::ϊσι·::ι:ε Π:: :::5::σι·σ

:Ζνσσ::σ ιιι:ά άσ:· Βσ:::ε:νσι·:5:ι€ι:ιιι:Β εσ::::ι:; ::::σι· :::ιεεσι:::σι:: ::::::σι: :σ::σ
εσ::ι::σι·ε::σ::σιι Ει:η:::::ά:ιι:Β::ι: :::::::: σ:ι::: ει:::σι·σ Ύσι·:::::ι:εε::ι:8. Ψι:::ι·σι:::

`~Β" ::::::::::::: :::σ :::ι·:::::::::ισ ::ι·σ::ισ:: Με:: ::::σ:: Βσἱ:σι: Μ:: ει:σι:::στ, ::νσ:ε:

_ Με:: :::::εσ:: :::ε::::::σι: άσι· :::::::::::ε::::σι: Κ:ι·σ:ισ σ:ι:σ ::::::'ε::σι:άσΑπε::ε:::::ε
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πιοΙιππο ππ. Ποπ Βοπιποιιο νοι·οιππποποιο νοιι 1851 ιιιιππιτ πιο ι·οΙι€ιϋποπ
νοι·οιιιο νοπ ποπ ποι·ι επ πιπππιοπ ποπ Απποοιπιιοππι·οοιιιοπ Βοοοιιοποπ

πιιοοιποιιιοπ Βοπιιιιιιππιι€οπ ποιο οπο; πππ ιπιιιι πππ πιοποπ (ιοποιπ ιπ

Βοπιοιιππο οπι πιο νοι·οιπο ποι· ι·οιι€ιϋποπ θι·ποπ ιιιοιιτ ποΙιοπ. Νοοιι πιοιιι·:

ποι· δ. 3 ποπ νοι·Ιιοποπποπ θοοικοπιπονπι·ιοπ Βοπιπιτοι ππιιοπιπει πιο

Βιιπππ8 ποποι· ι·οιι€ιϋποι· νοι·οιπο πιιοι· Απ, οιιι·ιπιιιοιιοι· πππ πιοιιιοιιι·ιπι
Ποιιοι· οιιπο Πιιιοι·ποιιιοπ, οιιπο πιο Βοπιπππιιε οιποι· νοι·οιιποοιιοπποπ ειπω
Βοπο!ιιπιο·ππο; πω· πιο ι·οΙιειϋποπ νοι·οιπο ποι· θι·ποππιοπιο ποι· ιιπιιιο!ιποιιοπ

Κιι·οιιο, Ιππιιιπιο ποι· ιιιιοπιοπ Κιι·οιιο ποπ Εππποπ, ιιοπιιι·ίοπ οιποι· ιιοποιιποι·π

διππιποοπο!ιπιιέππο; .ι
ο πο8οι· ινοππ πιοπο Βιοπιποοποπιιιιοππε ιιπ Αιι€οπιοιποπ

οι·ιιιοιΙι ιπι, πο ιππππ πππποι·ποιιι πο· ιοπο οιπποιπο ΑππιοΙι ποποοιιιοιι

θι·ποππ ποσο οιπο ιιοποπποι·ο 8ιππιποοιιοιιιπιπππο οι·ιιιοιιι νι·οι·ποπ. Ιπι πιοππ

πιοιοιιιοπι ποπ Βοοιιιοπ? Μ ππι·οιι ποιοιιο Βοπιιιππιππποπ πιο ιιιι·οιιιιοιιο
πιοιιιοιι πππ ΒοιιιπιππιππιΒιιοιι, ποιο ποι· οπιποιιιοποπο ιιϋπιιπιο ποιο οπ

οιιποοπιιι·οοιιοπ Μι, επι· νοΙιοπ θιοιιππο Βοοι·ποιιι'ι
Ιιι ποιο 8. 15 ποπ θοποιεοπτινπι·ιοπ ποιιοπ Μι· πιιοτπιπιπ, πιο ππ πο

πιπποποπ ιιπποι·π 8ιοΠοπ ποπποιιιοπ, ιπ ποι· ΑπιΤοππππ8 πππ Γοι·πι οιιιοπ

`

ιιι·ιποιιιιοιιοπ ι.ιπιοι·ποιιιοπ ενιποιιοπ ποπ Μπι· ποοοιιοποπ Βοπιιιππιπποοιι
πππ ποι· οπιπρι·οοιιοπποπ Βοπιιιιιπιππο ποι· Οοπνοπτιοπ, ιινοιιπ οποια ιπ ποπ

οοπι:ι·οιοπ Γιιιιοιι ποι· Απινοππππο ιοποι· Βοπιιιιιιπππε πιοποι· Ππτοι·ποιιιοπ

πιοιιτ _ιοποπιππι ιιοι·νοι·ιι·οιοπ ποΙιτο.

Πιο θοπνοπιιοπ πιοΠιο Απ. νι. ποπ θι·πππποιιι ποι· Ε'ι·οιιιοιι πππ

ΒοιιιπιπιπππιΒιιοιι ποι· Κιι·οιιο επί πιππωιιιιοπ ποπ πνοοιιποιποιιιεοπ νοκ

Βοιιι·οπ ποπ Ει·οοιποιιοΐοπ, ποπ ΚΙοι·ιιπ πππ ποπ νοιιιοπ ιπ ιιιι·οιιιιοιιοιι ππ
8οιοεοπιιοιιοπι πιο πιο ποιπιτ ποπ οποιι ποππι ι'ππι ιιιιοι·πιι μπι ιπ Ποπιποιι
ιιιππ πιώ: ιποιιι· ιοπιποιιοιιοπο ιππποπιιοι·ι·Ιιοιιο Ποσα το πππ Ποιιιοι
Βιι·οιιιιοιιοι· Αποι·ππππεοπ πω”. Πιπ οπο: νοπ Βοιιοιι ποι· Κιι·οιιο ποι· Εποπτε

Βοοι·πιι πιο πϋιιιιΒο Βιιι·8οοιιοιι πιο πο!ιοιι, πππ πιο ιπιοι·οοποπ ποπ 8ιποιοπ

Βοιινοιιι·ι νοι·ποπ ποιιοιι, πππ απ: οια·πιο;ο θοιιιππιοποπ νοι·ππιιοπεοπ, Επι

πιοιι πιο Κιι·οιιοπεοννοιι: ποιιιπι: οιπο Βοπο!ιι·ιιπΕππε οπίοι·Ιοπι πππ οπι' πιο

ποιιπι ιιοι πππ ποοιι·Απιιιοπιιπο ποι· θοπππι· 8οι1οιιπο ππιιοπιππτο Ε”ι·οιιιοιι

ϋποπτιιοιιοι· ΜιιιιιοιΙππΒοπ νοι·πιοιιιοι. ίπ ποπ ρπρπιιιοιιοπ Ψοιπππεοπ πο

ποπ Βι·πιιιποποί (επ Απ. Ν.) πνιι·π πιιιιιιιοιι ποτποιιιο πιιποποιοποπ, πιοπιι
οι· οιπο οιι€οιποιπο νοι·οι·ππππο σποτ πιιοτιιππιπ οιπο Αποι·ππππ8 νοπ

Βοιωτοι· Βοποπιιιιι€ οι·ιπππι, πιοιοιικοιιιο ιπιι πει·οπ νοι·ϋποπιιιοιιππε οιπ

ΒΧοιπριοι· ποι· θι·οππιι. ΒοΒιοι·ππο ιπιιοπιιιοιιοπι ο ποι'οι·ιι πιοιι ποιοι· ποιπο

ιιιποποιιιιιιοιιοπ Αποι·πππππ·οπ ιιιοιιι ιπποι·ιιιιιιι ποπ Κι·οιποπ ιιιιιιοπ, Μ'
ονοιοιιοιιι πιο Κιι·οιιοιι€ονπιτ πιιπποιιιιοππιιοιι εππιπππιΒ Μ, ποπποι·π πιοιι

πι' ι)ιπΒο οι·πιι·οοιιοπ, πνοιοιιο ιιπ Ποιιιοι ποι· Βιοπιποοιι·πιι ιιοΒοπ, πο πο”
ποι· Ει·ππιποιιοι πιοιι νοι· ιιοι·οιι ΐοιϋποιιιιιοιιιιπ8 ιπιτ ποι· θι·οππιι. ΒοΒιοι·ππΒ
ιππ Ειπνοιιιοιιιποπ ποιποπ. Βπι·οιι: πιοπο Βοπιιιππιππποπ ποι· θοπνοπτιοιι

ιπι @οιπο ποπ Βοοιιι ποι· Κιι·οιιο, ιιι·οΙοιιοπ ιιιοι· πιιτ ποιπ ιιιιποπιοιποπ @πιο



88 Βιι«ιιιιι: Ποιιιιι«ιιιι·ια «Με Βι·ιΙι. ν. Ι'ι·οΗιιιι·ε ν. 22. Και 1860.

ε«ιΠ«ιπ«Ισπ πωπω «Μι Ει·«ιΜπ ΜΜΙιειΙιιπε ειιιειιπιιιιοπΜΜ, ειιιινιιιιι·0, πιο
Μπιτ ιιιιπ«Μτ «Με Ιπι:«ιι·εεε«ι «Με Βιιιιιι«ιε ιιιι«ι ειναι· ιπ ειπα· τνιιι·«ιι€«ιιι,
«Μτ ΒιιιιΙΙιιπ8 Βιιι«Ι«ιτ, «Με Βιιιιιι«ιε πω! «Μτ Κ1τ«ι|ιο επιι«ιπιεεεεπ«ιπ πω.
Μεπ ΗΜ ιι!εο ποπ! ΙιοΙΜπ εστω, «ιιιιιε πιιιπ, νν«ιιιπ πιο Ο«ιπνεπιιοπ
ινιιιιιι«:Ιι ἱπ «Π«ιε«·ιιιι θεε«Μ«ιπιννιιτίο Ηιτ«ιπ «ιπιειιτιιο!ιεπ«ιεπ Αιιε«ιι·ιιοΙ« ΕπιΜιι

εοΠι:ο, «Μαιο Βοειιιιιιπιιπε «Μτ οοπνεπιἱοπ ιιιιι·«ιτπιι«Ι«ιτι πιιι”ιιο!ιιιι«ι.

Ι)ι«ιεε Μ; Μ«ιοο!ι πἱ«ιΜ 8«ιε«:Ιιειι«ιπ. Ποτ (Μεοιιιεπιπ·ιιι·Ε μπι ιιιιε τοπ
«Μτ Ψιο«Μι·ιι«ιτε:«Μππε «Με ΡΜ«Μι ιπ ιιΙΜπ Ειιιιωι, πιο σε ειο!ι ιιἱ«:Μ ιιιιι

τσιπ ιιιι·ιιΙιΙιιιιι«ι Αππιιιομπιι«ιιι«επ ιιιιπ«ΜΙτ. Ετ Ιιαι«ιιοΙιπει «ιιιιι«ιι «Μαιο τω,
πω: «Μπ ιιιιετιιιιπι€«ιπ Αιιε«!ι·ιιο!ι «Μι· ο«ιπνιιιιιιοπ ΙιείαιιΙιειιιιιιοπ (,,Πιππ«ι,
εν«ιΙ«ι!ιο ἰιιι (ΜΒΜ «Μι· ΒιιιιιτεΒοσνιιιι Πεε«ιιι“) πιιτ «ιιποπι ιιΙΙ,ι;οιπειιι«ιτιι πιι«Ι

νΜΙ ιιπποετιιιιιιιτει·π Αιιε«ιτιι«ιιι: ,,νει·οι·«Ιπιιιι€επ, κν«ι!ιιιι«ι ιπ Μιι·8«ιτΙΜιι«ι ο«Μτ

ειιιιι€ειιιιτπ«ιτΙιοΙιε νοι·|ιιι!ιπιεε«ι «ιἰπἔτοἱϊοπ.“ Βι·ει πιι«ιιι «Μτ ΨΜ«ιει·Ιιοι·

ε$«ιΙΙιιιιε «Με ΡΜ«Μιε Πιτ «Με «πιω Βοποιο!ιπ«π«ιπ ?ΗΜ Μπι «Μιιπ «Με
Β«ιειιιππιιιπ8 Μπιτ «ιι«ι]οιιι€«ιιι Ι«ιτ«πι!ιο!ιοπ Ψ«ιτ«ιτ«!πιιιι€οπ, εν«ιΙ«:!ιο πεπι
ε«ιιιιε ιπιτ «Μτ Ύ«ιτΒιιπ«ιιΒιιπε «Μι· Βιιιιιιει·«ιΒιετπη πιιιππτ!ιοιιοπ πιο.
Μπιτ πιι«πι Μπι· ΜΗ «ειπε Ψ«ιτιι«ιιιιιι·ΐ«ιπ8 Μπι «Μπ θεεει:«ιπωνιιτί επι:
«Με οοπνειιιἱοιι νοι!ιιιιΒι «ιΜεοε πω· Μι ε«ιΙ«ιιι«ιιι Βιι·«ιιιιι«ιιι«ιπ ΐοι·οι·«Ιπππμπ,
ειι«ιΜιι«ι ιιΠε«ιιποιπε νετοι·«ιπππις«ιπ ο«Μι· νοιι ιι6ιιιιι·οι· Β«:«Ι«ιιιι«ιπ8 ιιιιι«Ι;

«Μτ θ«ιε«Μεπι:νιιιί νιιτΙιιππι «Ιιιεε«ιΙΙιε ιιπιι«ιιιιπΒι: »οι ιιΙΜιι Ηι·«ιΙιΙΜΒιιπ

Έ'«ιι·οι·«Ιπππ8«ιπ. Έ

Πο«:Ιι !ιο«ΜιιΜπιΜι· πια πι δ. 16 «Μι ιιι·ιποιιιιεΙΙο ιιπ«ι ειι«:«ιιπειιΙιιι ΠπΜι·
Μια! ειιιιε«ιιι«ιιι «Μπι θεε«Μοπιννπιι' πω! «Μι Οοπνοπιιοπ ιιιιι·νοι· πιι«ι
«Μιιιἱι ειι€ΜΜι ιιιι«ιΙι πιει· ννΜ«Μι· «Μι Ψι«Μτειιι·ιι«ιιι ειιιιι«ιΙπετ Β«ιειιιιι

ιιιιιιι8«ιιι «Με θοειιιιοε πιιι: «Μπι ιπ «Μπ Ψοι·ι«ιπ «Με δ. 7 τοι·ιιι1π«ιίετιιιι

Ρτιπ«πρ «Μι· Μι·«:!ιΙΜιοπ Β'ι·«ιιιιειι ιιπ«Ι 8«Μιετειππ«Ιιμειι.

Ψιιε «Με ίτιιιιοι·«ι Ψ«ιι·Ιιιιιιιιιεε «Μι· Βιι«ιιε«ι!ιοπ θεεεωεπιιιιιι€ επι·

ΙιἰτοΙιΙἱο!ι«ιπ Βιι·ιιΕεεννιιΙτ ιι«ιτι·ιΠι 1), εο πιτ πιο Μτιιιοι·ο, ιιισΜΙιιι Β«ιιιι«ιιπ
ιωιιιιιιιι ἰιι Βιιιιιε«ιιιΙεπ«Ι Βιιετιιιιιι ιιπ«ι πιιτ «Μπ ιι!ιι·ιε;«ιιι ΜεοπϋΒΜιι«ιιι

Ι)ιϋ«ιεεεπτ«ιιιΜ«ιπ ιπ «Μπι Β«ιΜιε«Ιηιιιιιιιιοπε-Ηιιιιιιιε«ι!ιΙπεε Βιιτιιπιιτι πνοι·«Μιι

Μ, ιπ «Μπι «ιι·Μεπ Ιιιι«Πε«ι!ιοπ 0ι·πεπιειιιιοπε-Ειιι«π νοπ 1808 (δ. 22)
ιιπ«ιι·ποΗιο!ι ιιπ«ιι·Βιιππι πω! επίτοοιιτ ει·Ιιιιιιοπ ιινοι·«ιεπ. Πιιεε«ιΠιο πιτ «Μπι

θι·ιιιι«ιειιιιι«ι πιι«ιιι με«ιιι«ιιι«ιπ ἱι
ι

«Μιπ «ιι·ετ«ιιι θοπετιιπποιιε-Ε«ιι«ιτο νοπ 380?

ιπ «Μπι δ. 12, κνοΙ«ι!ιοι· ιιπιιιι· «Με τοοιιιπιπεειΒοπ (Μπεπειιιπ«Μ «Μι· Κιι·«ι|ιοπ

ΒοινιιΙι ..πιο Ροιικει Μπι· πιο ΒΜιιετ «Μι Κιτοιι«ι“ ι·ιιο!ιπ«ιι: ίπποι· ιπ «Μπι

δ
. Μ, "πι" ί«ιειεεπτ, «Μεε ..Μάο τιοΙιτ«ιι·ιι«:!ιο θ«ιενιιΙι, «Με ιπ Βιι«ι!ιοιι

«Με θοινιεεοιιε «ι«Μι· «Μι ΕτίιιΙΙιιπε «Μι ΒιιΙιΒιοπε- ιιπ«ι Κιι·«ιιι«ιπιιΒιο!ιΜπ

«Ηπα Ι(ιι·«:ιι«ι ιιιι«ιιι ιιιι·οπ επιπιιοΙιεο!ιοπ ΒιιοΙιετπ ιιπ«Ι «Μι «ιιιτιιιιΕ εοΒιι·ιιιι

·) Με πδιι«ιτο Αιιει'ιιιιι·ιιπι; πωπω 5
. ιπ «Μτ 5«:ιιι·ιίι: «Με ΥετοιιιιιιιτιιιιΒ πινιτ«ιΙιειι

«Μτ Κτ«ιιι«ι Βιι«Μιι πιω «Μπι ΜΗ. ΒιιιιιΙ«ι, νοιπ τ«:«:ΙιτΙιοΙιεπ 5ιιιιιιιιιιιιιΙ«ι πειιτιιι«ιιΙι.

Β'τοιιιιιτι;, Πετάει. 1860. 8
.

24.



. ν_ιποιοι·ιοποποιοιπποποπ ποπ ιιοποπ ποποι2οπΜπι·ίοπ ι.
` ι

"ο

ποιοιι νοιι'οποππο πιιιιιιο Μ, πιο ππποιιοιιιιιπιοι·ι ιποιω.·· Ιπ ποιιιοοιιιοπ
οπιισιιιιιιιοιιιι- Επιοιο 5. 21 »πιο ππιοι· που Κιι·οιιοπιιοι·ι·ιιοΜοιι ποπ ΜΜΜ
ππιποοιιιιιι: ,πιο Βοοιιι νοπ ιιιΙοιι οιιΜοιιοπποπ ΧΙπποιι. ΒοοοΒιιιοι·ποπ, σπα·

Αππιποοιπικοιιοιι, πιο ειπε ποπι Μιοιιιιι·πποιι ω Κιι·οιιοιι€οινιιιι σποτ οπο
οιιιοπι ι·οοιιτονιιπι·ιποπ Ψοι·ίοιιι·οιι ποιοοιιιοπ οπιπιοιιοπ, Βιιιοιοιιι :π ιιοιιιιιοπ,
πιιπ πιο απ ποιοοοιι νοιπιπποι-οπο πποιι Βοιιιιποπ που Ππιιιιιππο Βοοιιι;ποιο

νοι·πιπιιοιιι·οιι.“ Ιπ πιοποι· Ιο2οποπ Βοοιιπιιιιππο Ιππ που” πιο ιινοπιι ιιποιι

ιιοοοιιι·ππιτιο ΖπΙποπιπποιι οιιιοπ Βοοπτεπο ιππππιιπι πιι πιιπιτπ; οπο! ιιιιπιοι·

ιιιιι ιιοπι ποοιι ιπ ποπ νοι·ιιοι· πιι€οι'ιιιιιποπ Βοοιιιιιιιιππποπ πιο οιιοπο πππ

ππππι·ιιοιιιιοιιο Αποι·ικοπιιππο ποι· ποΙιιοιοιιιππιΕοιι ιπωιιιιοποπ Ποι·ιπιιιιιιιπι·ιιοιι.

Ιπι θοεοποπτικο @ποπ πιοπο Βιπι·οιι Βοοιιιππιπποοιι ΜΜΜ ιιιπιι οιιδιοι· πιιπ
οιποι· ΒιοιΙο πω: 5. 11 πιο ειιιιιιιιοιιο ΒοιπΒιιιοπ επι, μπι ιιποιιιιοπο
Βιοοιριιππι·οι·ιιοππιπιοο που οιπππιπιιοπ ι·ι·πιππο πππ Βοοιιιιιοπιιο οι οπο»
ονοι·ι'οιι; οιιοι· πιιι Ππι·οοιιι. Πιο Ιι·ποιισιιο Βιοιιο ιιππποιι: ιιιιπιιιοιι οπο
ιιιπιιι; νοπ ποπ Κιι·οιιοππιοιιοι·ιι σποτ Ποιοιιιοιιοιι, οπιιποι·π ντιπ ποπ ,,θιιοποι·ιι"

οιποι· Κιι·οιιο πιιοι·ιιππιπ, πππ Βοπιπιτοι, πω: πιο Κιι·οιιοπ @ποπ πιοεοΙιιοπ

..Ππιοι·ι·ισιιι, ιι'πι·ππιιο, Ζπορι·ποιι, Αποοοιιιιοποππο νοπ πω· Κιι·πιιοπ

Βοπιοιιιοοιιιιι'τ ππνοππο, οιιπο ποπ οιιιοι· ιιοπσπποι·π ειιιιιοποοιιιιοπιιο Μι
ιιοπιιι·ι'οπ." Ποπιι νιι·π ίοι·ιποι'πιιι·οπ: ,,Κοιιιοπι ιιιι·οι· ιιιι·πιιιιοιιοπ Ενοπο
ιιιιιιοι (π. π. ποπ οΙιοιι 8οποπιιιοπ Ζνι·ππο·οπιιι:τοιπ πιο πω· Αποοοιιιιοεοιππο
οπο που Κιι·οιιοιιΒοπιοιποοιιπιτ) Εππιι οπο: ιη;οππ οιιι Βιιιπποπ Μι! πιιπ

ποοοιΙοοιιιιιιιιοιιο Ι.οιιοιι πιιπ πιο ιιιιι·ποι·ιιοιιοπ νοι·ιιΕΜιππο ιιπ οποιο πο·
Βιιππι ονοι·ποπ, πο ιππΒο ποιοιι Απννοππππε Πιτ ποπ οιιι€οιποπ Επι! πιιπ

ιιοοπιιποι·οι· 8τιιιιιοΒοπο!ιιιιιοπιι€ πιω νοι·οοιιοιι ιστό· Πιιιοιι ποπ νοι·τι·πεο
ιιιιιοιιιΒοπ Βοοιιπιιπππποπ που ΒπΠο Απ ποιπιιιιοι Βι·οοιε οποιοπιοπι νοπ 182'7
να· ιιποιι ω. νι. πιο ιιιιπποι·ιιοι·πιοιιπιη; πο: ιιιοοιιϋπιπιιοπ ππι·ιοπιοτιοπ
πιιι: ιιιι·οπι νοιΙοπ·Βοσιιιο; πιιοι· πιοπο νοι·ιι·π8επιππειπο Βοοιιιπιππιι€ ιιιιιι·πο

ιιοπιππιιιοιι νοπ ποπ ποπιπιιποπ 8ιππιο-Βοοιοι·πππω ποι· οιιοι·ι·ιιοιπιοοιιοιι

Κιι·οιιοπρι·ονιππ πιοιιτ οι·Πιιιι. Ιπι .ιπιιι·ο 1889 Βοιππιιοιο πιω ιι
ι

Βπποπ

ππι·οιι οιποπ Βιππιοπιιπιοιοτιπι-Βοποπιποπ νοπι 23. Μπι που ιιιιοποποοπιιιι
ιίοι·νοιπο, θιοιππιι·πίοπ, πιο απ 30 θπιποπ πιιπ $ποροποιοπ Μπι .πιο πιο

απ νιοι· Ψοοιιοπ ιεπ οι·ποπιιοιι. νοπ που υποπιπποιοποιο πιοποι· Βοοπιιιππ

ιιππο·οπ ιιιιοι·ιοποιο πιοιι οιιιιτοι· πιο Πι·οοειι. Βο8ἱοτππΒ° οοιιιοι. Ποιοι·

πω:: 5. Μπι: 1858 πιοιπο ποο θι·οοοιι. Μιπιοτοι·ιππι ποπ Ιπποι·π ποπι
Βι·αιιιποποιο οιπο ΖποπιιιπιοποιοΙΙππ8 π... ιιιιοι· πιο Βιεοιριιιιιιι·ποννοιι ο·οο·οιι
ποιοιιιοπο ιιιιιιι'ιιΒ απ ιιοοιιποιιιοπποπ θι·ππποιιιπο, ,,πι·οιοιιο πιο θοιιοιιιιιιέππε
ει. Κ. Η. ποπ Βοποπτοπ οι·ιιιιιιοπ ιιιιιοι.·· Ιπ πιοποι· Ζπειιπιπιοποιοιιππ8
οπιιιιιιπ πιο θι·οοοιι. ΒοΒιοιππἔ, ποσο πιο πιο Βοιπο;πιππ ποπ Ει·πιιιοοιισθοο,

θιοιοιιιοιιο ,,πποιι νοι·οοιιι·ιι'τ που Κιι·οιιοποοποπο οο·Ιιιιππιπππιο επ ιιοπιι·πιοιι,

πιο Περι πποι·Εοπιιοιι“ π·οι·ποι πιιπ ιιοιιπιι οιο ποπ ιιι 8ονιιιοοιι πω.
Μποποιποιοιιτ πιιπ ποπ ΒοοΜ πω· Ζποιιιιιιιιπιιπ να· ποιιι νοιιιιππο «π.
Απο πιοιιοιιι νοπωτ που 8οοιιο μια ιιοι·νοι·, ποιο πιο οιοοιισπισιιο



88 Βεπε!!: Βε!!!!εε!!!·Ι!'ε πει Επι!!! ν. Ι·"!·ε!!!π!·π ν. 22. Με! 1880.

!)!εε!ρ!!πε!·πενε!τ πε! πω! νοπ πε!!ει· !π επε!!!εππτε!· ΨἱτΕεεωΕεἰ!: !!εε!εππ;

πεεε Με θ!·οεε!!. Βεε!ε!·ππε Με νο!! πι: ε!πεεΠ!!!!·1επ Βεεε!!!!!π!!ππεεπ
πω· !!!εε!!!!!!!ε!!επ !)!εε!ρ!!πε!·Βενε!! εε!!!ε!: νν!επε!!!ο!! ε!·ωπεε!ετε πππ επί

!!ο!!; ππεε π!επ ε!!ει· !!!ε!!!π!ε !π Βεπε!! Με πεπει·Μπεε νο!! πεπ θεεπει·π
πω· θοπνεπ!!οπ μι” νν!!!!!!!τ!!ε!! επΓεεετε!!!ε Απε!ε!!! !!π!.τε, ε!εεε! Με
!)!εε!!!!!πε!·εενν!!!! πεπ Β!εε!!οίε !!ε!πε εε!!!ετε!πππ!εε, εοππε!·π πω· ε!π

Τ!!ε!! πει· ετππ!Ι!ε!!επ Β!!·ε!ἔε!·!ε!!!ε!!π!!!ε!τ, πω! :πεπ πεπ! Βίεε!!οϊ !!!!ε!·

!!·πεεπ_ !!π!!ε.
π

)

Με θο!!νεπτ!οπ πω!! επ Με ΜΗ!!! 0!·εππ!σε!:!οπε-Επ!ω πππ επ
Με θι·πππε!!!ιε Με ει·ετεπ θοπεί!!πποπε-Επ!ετεε επ, π!!! Απεε!!!πεε πω·
πππ!!! ἱπ Ψ!πε!·ερι·πο!! ε!ε!!εππεπ Βεε!!!ππ!ππεω! πππ πεπ πε!·ππε ε!!πε!ε!
!ετεπ !:`ο!Βε!ππΒεπ. Π!ε Οοπνεπ!!οπ ε!!πεππτ Με εε!!!ε!ε!πππ!πε Μπω

π!εποπ πεε Ει·ι!!!εε!!ο!'ε Με π!!ε εεπεπε επε!εε!πε!!επε πππ πωππτε!· Με

8!!·είΒενε!! !!!!ει· Με θεἱε!!!ε!!επ επεπ!·ϋε!!!!ε!! επ (Απ. ν). !)ε!!ε! πν!!·π
π!!! !π πε!· ε!ε!ε!!!'ε!!ε νε!·τι·επε!πεεε!πεπ ρπρε!.!!ε!!επ !πε!!·πε!ἱοπ πε!π
Ει·ε!!!εε!!οίε επι· Ρ!!!ε!!! 8επ!πε!!τ, Με Β!πε!ε!·εΒἰε!·ππΒ !!!!ε!· Με Ε!·τ!ε!!!ππΒ
πππ Ζπεω!!!πεπεεπππε εε!πεε ε,·ε!ε!!!ε!!επ θω!ε!!!εε επ νε!·Ιπεε!πεπ; !”ει·πε!·:

Με Βεε!ει·ππε νοπ !!!!επ !!επεπτεππε!·επ $!!·πίνο!·ίϋ8π!!πεπ !π Κεππτπ!εε

επ εετεεπ; εππ!!π!!: πω!! ω· Με Μ!ω!!·Εππ8 πω· νε!!.!!ε!!επ Πεκν!!!τ ππ!π

8!!·ε!'νο!!επε !!επε!!ι·0, πει· Βεε!ει·ππε Με επ8επ!εεεεπε ΑπίΕ!!!ι·ππε Με: πεπ
Γι!!! πι! Βε!!επ. Απ! π!εεε ν!!ε!εε π! π! πω· θο!!νεπτ!οπ Με .λπω!!ε!!πππε
πω! Αε!!!ππε πεπ ππ!!εε!!·ε!!.!!ε!·επ Βεε!!!εε πω· Ιί!ι·ε!!ε ω!! πω· Ψε!!!·ππε
πω· !π!ει·εεεεπ Με Β!πε!εε πππ πω· Βεε!ει·ππε νει·ε!π!μ κνο!·πεπ.

τω!! ε!πει· νσεεεπτ!!ε!! εππωπ Βεε!ε Με Με Ε!·ϋ!!ε!·ε !π!π!εε!!ε

θεεε!επε!!ππε πππ Με Με Οοπνεπποπ πω!! πω· ε. 16 πεε πεπεπ πωπω

επωνπ!·ίεε πππ, νε!ε!!ε!· ε!εο !!!πτε!: ,,νει·ί!!εππ8επ πππ !πι·Βεππ!π!εεε πω·

Κ!!·ε!!επΒενε!! !!ϋππεπ πεπεπ Με Γτε!!ιε!! οπει· Με Ψε!·ιπϋπεπ ε!πε!·

Ρε!·εοπ νν!πε!· πει·επ Ψ!!!ε!! πω· νοπ πω· Βτπετεπεπε!! ω!!! ππι· ππ!ε!·

πω· νοι·επεεεεεππε νε!!!κοπεπ πωπω, πεεε ε!ε νοπ πω· επε!πππ!πεπ
Βτε!!!ε!!ε!!ϋτπε Με πο!!επεει·ε!ί ω!!!!Μ π·οι·πεπ ε!ππ.“

Πωσ!! π!εεε !!'εεεππΒ Με νοτ!!εἔεππε!! Ρ!!!·πει·ερ!!επ Με!! Με Βε!!!ε!:

ε!.πππ!ε!!ε!!; πω· !!!!·ε!!!!ε!!επ (ἔε!·!ε!!!ε!!πι·!!επ πι!! !!!ι·ωπ !!!!·ε!!!!ε!!επ θε!!!ετε

Με!!! πω· Με!!! ππω!ιπππτ, εοππε!·π πε!·ππεεπ επίπε!!ο!!επ. Νπι· Με Μπω

πανε!! ει·εε!!ε!πτ Με: Με Με επτεε!!ε!πεππε πππ νο!!εἱε!!εππε θεεν!!!π

θ!ε!ε!!εεπ! ππι· επεπε!!!!!εννε!εε οπε!· ππι·ε!! Πε!!ε!·8:!·επππε νοπ Βε!!επ πω·

8!πε!επενπ.!! ω!!! Με Ε!!·ε!!!!ε!!ε Β!ι·εί€ε!·!ε!!!ε!!π!·!!ε!!, !!
! π!! Β'!!!!επ,

π
ε πω!!! πω!! Βε!!ε!!επ ω! νει·πι·τ!!ε!!!επ, απ! Με!! πε!·εε!!!ε πω· Μπα!!!

!!ε!!επ !ππ!.εε!!ε!πππε !'ι·ε!πν!!!!ε ππτει·εν!!·ί!. θ!!8!εἱε!! Με Ε!τε!!!!ο!!επ επ!!!

ε!·Ι!εππ!π!εεε πεπεπ Με Β'ι·ε!!!ε!!: οπο: π!!! νε!·ι!!ϋΒεπ πω· πεπεπ (!!ε!ε!!!ε!!ε

ω!!! !!ϋππεπ πππ !π πω!! Ρ!!!·εε!·ερ!! πω· νοππει· !!!!·ε!!!!ε!!επ Ντε!

8ετ!ε!!!ε!!π!·!:εἰ! πεπεπ Πε!ε!:!!ε!!ε Με πω!! εεἰπ !!εππ: ει! Μ πεπποε!! Με .

πω” ε!!δεπ!ε!πε Γεεεππε πενσπ!!!τ ινο!·πεπ: ,,Ε!·!!εππ!π!εεε πω· Ι(!!·ε!!επ
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μπώ πεπεπ όἱε Έ'ι·ειΙιεΗ εἰπει· Ρει·.ιαπ;" νιεΙΙε1επτ ατα όεπ ΙππαΠ όει·
από πεπεπεπεπ Βεαπιαπιαπ8 ανεπα;ει· ααΠιιΙΙεπό ει·παΙιειαεπ :ια πωπω,

όεόεπίαιΙε παει, Με εε ααα εο!ιειαι, πιο!ιτ παπα όει· ΑπΒειιιεεεεπΒεἱτ όει· Βααπε.
Πἰε Βεεα1Ι'ει·τι€απ8 όἱεεεε δ. 16 ια όεπ Μοτἱνεπ εοΙιεΕπ€ ιιππ Ιιεἰπεε

@εεε πείι·ιεόι€επό. Βιι από παπιΠαπ όαεεΙπιπ μπαμ: ,,Ποι· Μπιτ απ
ει·|τεππτ όἱε ?ι·ει!ιεΗ: όει· Ρει·ποποπ από όει·επ Υει·πι€58επ, ει· ι·ααιπι: όεπ

Κιι·απεπ Ιιεἱπ πεποπόει·εε Βεαπτ επι, νει·ιπϋπε όεεεεπ πιο ειπε ααεεει·ε

Ηει·ι·εαΙιεΕι παει· νειπϋΙτπἱεεε εεινιππεπ ναι·όεπ, όει·επ εταιαΙιεπει· Οπαι·ιόιτει·

παεαει· ΖπνειίεΙ πω·

ό): κι ΙιἰεΒεἱ ααι· απει·πεπεπ, ΜΜΜ απο, οόει· όποια ανεπιπειεπα
νει·αοαΜεεεπ, όαεε ει: ειπα πει όει· πι" ια ?παμε ετε!ιεπόεπ Ηια!ιΙΜιεπ

8α·αι€ειιααταπαι·Εει8 ΙεόιαΙιοΙι απι όἱε θαιεόίαπεπ από ΠΕεπει· όει· ΚἰιοΙιε

ιιΙα εοΙσπει· !ιαπόε!0, από πἱοπτ πια όιε Βαιαιεπαι·πει· πα ΑΙΙΒεπιεἱπεπ;

όααε εε από: Με όεπ ειπτει·π παπι αιπ "ιτε ροΠαεαπεπ από παι·πει·Ιιεπεπ
ΒεαΜε, ποπόειπ απι πιω Βιι·αΙιΙιαΙιεπ θοιποιατἰοπειεαΜε παπόεΗ. Εε Μ.

απ" εἱπ ,,εταατΙιαπει· οπαι·αΠει·" όἱεεει· Βεεπτενει·παιτπιεπε από εοιπἱτ
όει· ΙιἰιαΙιΙἱοΙιεπ Βιι·αΐΒεα·ε!ι όαι·ε!ιααε πιαΙιτ νοιΙιαπόεπ; νιεΙπιο:·αι· Μ Πα·
Ιιιι·απΙΜιει· θπαι·αΙιτει· Μετα από απει·ιιΙΙ απει!ιαππτ ανοι·όεπ.

Με Μπακ Μιι·επ ίοι·τ: ,,Πει· Επειτα από όιόιει· ααι· όειπ ίιεἱννἰΙΙἱΒεπ
νοΠια8 πιι:Ιιτ επη;επεπ ; εἰπεπ παναπΒεανειεεπ νοΙΙ:α8 Μπα ει· όεπ ΚἱταΙιεπ

πια!ιτ ιαπεε2επεπ. Πιεεει· Ιιαππ παι· νοπ όει· 80αιι€ε8ενναΙτ ααεπεπεπ, από

όεπ ΙἰἰτοΙιεπ Επι· ιπι·ε νει·ΓϋπαπΒεπ από ΕιΒεππτπἱεεε παι· ΙιεννιΙΙι80. α·ει·όεπ,

πικαπ ειπα Με διαατεΒεα·αΙτ απει·εεαει πω, όιιεε όιεπει· νοΙΙιιαπ πεποπ

πασα όεπι Βτεαιεπεεεπε πει·εαΜΓει·ϋμ Μ, πόστ όαεει όἰε πεποπόει·π

δαπαπΒεπ όει· καπό, ίπεοΐει·π πιο, Με ἱπεπεεοπόει·ε πα όειπ ΠιεπιπΙίπει·
νει·1'ιι!ιι·επ @μια ιιωπικιω Βεαππε, Β'ι·ει!ιεικ οόει· νει·ιπϋΒεπ πειι·εό'επ,

Κα· νοΜόεαπαι· ια ειπειπ ειπαεΙπεπ ΓαΙΙε ει·ΙιΙαι·τ πνει·όεπ !τϋαπεπ.··

Ηιεεεεεπ Μ; ακα αειπειΙιεπ: ανεππ όει· Με” όαα Βιι·αϊτεο!ιτ Πα· ειπα
ιιΠεἱπ ἱπ Απαρι·αιόι πἱιπιπ£ από όαι·ιπ παι· ΙεόἱεΙἱεΙι εἰπ νει·ΙιαΠπιεπ ποπ

ικαατ|ιαπειπ οπαι·αΠει· απει·Βεππι, όαππ @Με ει· όἰε ΑαεαπαπΒ όεεεεΙΙιεπ
νοπ εἰπει· απόει·π θεανιιΙ$ ἰαι Βιιιιι€ε απο ντιπ όει· 8ιαατεΒενναΗ ΜΜΜ

απει·πεαπτ πω: εα8επεπ. Πει· Πιπε£από, οι: όει· θεειι·αΠε ειπα ιιθωιιιι€
απτει·πνιι·ίτ οόει· πιαΜ, εαΠτε αοπεεαιιεπιει· από Ιιεἱπεπ Ππτει·ιιοπιεό
πιααΙιεπι ιπαπ από πιο!ιτ επι, παταω όει· ΠιπΕεπ8 από όἱε Ααεϋπαπι;
εἱπεε ααι· όεπι 8ιαατε πααπόιεπόεπ ΒεαΜεε ποπ παπα όειπ Βε!ιεΒεπ όεε

νει·αΜιει!!:επ ι·ιεΙιτεπ πω!. Βει· ιναπ8εννεἱεε νοΙΙιεαε από! πεταει· ααι·

νοπ όει· 5ιαατη;ενιαΙι απε,πεπεπ από ααι· απτει· όει· όοπρεΠεπ νοτααε

αετιαπε Ι›εννὶΙΙἱ8τ απει·όεπ, όπεε ό” ιπαπωιω Πι·ΠιειΙ πασα όεπ διασκε
εεεείπεπ 8ειεεπ1ίειιἱ8τ πι, οόει· όεεει ια όπιπ ΗΜ, απο εε επι παι·
παπα όεπ ΚἰιαΙιεπΒεεετπεπ παπι, όει· 8ταε2επεπϋι·όε ό" αειι·εόεπόε
Κιι·απεαπειιετι Με νοΙΜεπααι· ετεαπεια8, ό. π. πω, Επι· απει·Ιιαππ$ από

πεπε!ιπιιατ από.
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Β: απ ο!ϊεπαιιι·, όπεε όαι·αα Με ΒοεαιπιιιαπΒοπ ό«οε δ. 16 αι ό«ιπι

θαιπο από παώ όοι· Ει·α!αταπ8 ό«ει· καιω παΐΒοί«ιεε8, εοννοαΙ όἰο εοΙαε8
επαπόίΒο αἰτοαΠοαο Ποι·ιοαιεαπ«·αοα Με αα«:α ό«ιε αα·οαΙιοαο θεεοπεοααπΒα
Μια Με όσα ειαι·αεΒο αοοἱπ€ναοαιἱ8τ, α, «να μι; ννἱο παι'αεαοαοπ ειπό.
Βε από όἰοε«ιε ποσα ό«ιαιΙιοαοι· «ιι·α«όΙαιι, ννοιιπ πιαπ ό«ιε Ψοεοπ από όἱο

ΒοτοααιἰΒαπΒ ό«ει· αιι·«:αΙιοα«ιπ Ποι·Ιοα$εααι·α«ια Μι ΑΠδοπιοιπαπ αοα·ποαΜ.

Βαι·αα«α· ω ε«ιαοπ Μ· Π«ιπαεσαι·ιίι Με οαοι·ι·αοιπιεοαοπ Βριεεοιαιτοε νοπι
διαιτα 1858 οἱπο ααει'ααι·Ιιοαο ααό Πανο Βαι·ενοΙΙαπε 8«εαοαοιι, εο όαεε

σε πασα Με εοπα8από οι·εοαοιποπ αϋππτε, επί απο Παι·ετοΙΙππα από Βο

«;«απ«ιππΒ πα νετννοἱεοπ. ΙΜ· ΨιοαΗΒαοα όεε θεαοπειαπόσε ννο8«ιπ, εο
ννἱο πια όἱο »οι «αεπ νοι·αππό!απΒοπ «Με όἰα θοαναπαοπ από ααα «ω,
να» απε εοαεἱπτ, αει ό«ιι· ΥοιΙ«ιΒο όἱοεει· θεεοιωπινναι·Γε νοι·δοαοπιιιιοποπ

ΙΉεενοι·ειαπόπιεεο από Βοοἱπτναοααἱὅαπεεπ ό«ιι· αιι·οαΙιοαοπ Μπόκα ενα αο

εοαιΒοα, ιιι68οπ ααα· ποσα ίοα;οαόο Βι·ννααπαθοα ααοι· όἱο αα·οα!ιοαο όαι·ιε

όι«Μοπ απ ΔΙΙΒνπιεἱποπ αιόΒοίαΒα ννοι·ό«αι.

Βε ειπό αοεαΕΙιοα ό«ιι· ό«ιι·ἱεόἱοτἰοπεα·πἔο ό«α· Κιι·οαο, «ναι αα«ιι·αααρι
αει ΒοατιαοἱΙαπΒ· όοι· αἰνοαΙἰοαοπ Βοοαιο ιπι ΨεεεπτΙιοαοπ απ: όἱο αιόόοα

Βγειοιπο ό«επααιιι·, από όοι· ια ιαποπ «επια«ιΙτε·πο θεαοπεαα« αΠόοτ Μα
θι·από «αν ααα· αει·νοι·ντ«ποπόοπ, οιπαιιόει· οπιαεΒοπεοεοτειοπ Απειοααιπ:

επανοόει· οι·αοππι όσοι· Μπα όἱο Κιι·σαο Με «απο εεΙαε£ετααόἱἔο ΑαεταΙτ

«αι πια «όποια ΟοπιρΙωτο εοΙαετειαπόι8οι·, νϋΙαοι·ι·οοαι!ιοα Βαι·απια·ιοι· Βοοααι;

Με: οι· «ααα ειο πιοαι· οό«ει· ιπιπόει· αΙ «απο ΜπατεαπεαπΙτ απ, Μια από
αενοι·πιαπό«π εἰο Με «απο εο!«ια«ι. ώ

Ν«ιοα ό«επι «ει·ετοπ δταπόριιπατο, ννοΙοα«α· Με «ααα όοι· αα-ωα«ιΒιοιι
από Ψπαταειτ επτεαι·«:«:ααπόο Απεἱοατ «ΜΜΜ. από ννοΙ«ιαε ια ό«ει· θι·οεεα.

Ρκο«:1οιιιιιαοπ νοπι 7. Αρτα από ἰπι θ. 7 όοενοι·ΙιοΒοαό«επ Οοεοτεοπτνναι·ίω

αόοριἱι·ι Μ, »φαι εἱ«:α όἱο εοΙαεαειαπόἱΒο «ααοα«εαιαια« όοι· κααι«
νοπ εοΙαετ, εοννοαΙ πασα όοπι ροεαιναπ Βοααι:ο Με πασα ό«ιι· αϊαιαι· όοι·

Βειααο.

Με όπε ροεαινο Βεοατ ωαπι, απο αι «Πο όαι·ιεόΜιοπ όοι· ΙΠι·«:αο
όει·οπ ινοαΙ«π·ννοι·α«επεε Βοοατ, ννοΙ«:αοε όοι· Μπι: Μ· όοοεαιιΙα ι·ο«:αόαια

μα· πἱοαι: οπωἱοαεπ ααππ. Βαν ννοειρααΙιε«ιαο α'ι·Ξεό«ια. όει· ποσα μια
Με Βα·απόειιτ·ε Βια, εοαατει: «Πο θοι·ιοαιεα«ιι·αοα ό«ει· καει” ΒοΒοπ «Πο

Εἱπννἱτααπα αι·οτοειπατιεο!ιοι· Εππό«ιεαοι·ι·οπ απ μαπα ααα" Με «ιππο
αἰεοαοπ Βοααι«σε (Απ. ν. δ. 48). Πει· ΒοἱααεόηιαΜἱοιιε-ΙΙααμεοαΙιιαα
δ. 63 8«εννααι·Ι«ό«πει όἱο Ααίι·«ιοαια«ι|ιαπα όιεε«ιε Β«εοα$οε όαι· αιααο!ανοασπ

Κἰι·«:Μ ια αιιεοι·ια Ι.«αιό«ι, όαι·οα όἱο αΙΙαοιιιώπο Βοειἱιππιαπις, ό«ιεε ,,όἱ«ι

αιιια«α·ι€ο ΒοΙἱΒἱοαεαααπΒ ειπα: _ιοόοπ Ι.«ιπόοε εοΒοπ Ααι'αοααπε από

Κι·απααπ8 αΙΙοι· Α" μεσαιαετ εοἱπ εοΠ.“ Ια α`οΙμ ό«εεεοπ ωωπ« Απ.
ανια. όοε Π!. απόιε«:αοπ Ονἔααἰεατἱοπε-Εόἱοιοε νοπ 1808, ννἰο εοαοα
οαοιι αοιπει·αι, όἱο ό«παεόι«Μοπ ό«α· ααιαοΙἱεοαοπ Κιι·«ταο απεόι·αοαΙιο!ι απ,

πο Με όοεΒΙοιοαππ'5. 85 ό«α· Ιἰἰνοαοπ-θοπιιπἱεεἰοπε-θι·όιιαπΒ ναι: 1803;
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πππ, πνοππ οποπ ιπιι Βοποπτιιππππεοπ, ποοπ ποιιι θτπππποιπο ποοπ ποπ

πιο ποπ Οο8ποι·π ποι· οοιινοπιιοπ ιπιπιοτ οιπ πω. 8οιιοιιπ οοιιιοοιιιο
ποπ. Βι·πιο οοππιιιπιιοππ-Επιοι ποπ 180? π. 21.

_ Ψοπ πιο πππ ποι· πιοιπτ ποτ Βοοπο πιοπποππο Βοτοοπιιοπιι8 ποτ Κιτοπο

πο οιποι· οιδοποπ ποιππιπιπππιποπ θοι·ιοπιπποι·ποιι ποιτιιῖι, πο οι·ποποιποιι

νοτποπιιιιιοπ ίοιποππο θοπιοπιππιιππιο οιπ πιο ινιοπι:ιππιοπ πππ πιο ποοιπποι
πιο οιποτ ι·ιοπιι€οπ Αππιοπι ποπ θιοποππι.οιιποπ πιο ι“ιιπτοιι.

Πιο πππτιπποποιι: ποπ Βτοοιοπ Μ; ποτ Ιπποπτιπ' ποτ Ριοοπι:ο ποπ Βιοοιπ

οποτποποιοπ ιιποτ πιο ίπτιιππππ8, ΒοΒοιππο πππ Ηοππποππιι€ ποπ οοιιτιποποπ
πππ πιιτοοτιιοποπ, πιοπι οποτ ποπ ιιιτοπιιοποπ Βοοπιππππιοπποπ; ποτ ροπ
ιιποποπ πππ πιιι·οοι·ιιοποπ, πιοπι οποτ ποτ ιιιτοπιιοποπ Βοοπτπνοτπιιιιπιππο.

Πιο πιιτιππιοιιοπ ποτ Κιτοπο ιπτ ποτ Ιπποἔτιπ` ποτ οοτροι·οτινοπ Ποοπιο

ποτ Κιτοποποοιινοιτ ιιποτ πιο Γοπιποιπππο, Ποιιπποπππο πππ Ππτοπιιιπτιιπε
ποπ ιπ ποτ Βρπιιι·ο πππ Μι· ποπ Ζννοοιι ποτ Κιτοπο ποπιοποπποπ Βοοπιπ

πππιππποπ, πο οιπο οιιοτ ποτοπι πιοπ ποπιοποπποπ Βοοπιπνοτππιιπιππο.

Ψοππ πππ ποτ Βιοπι πιο Κιι·οπο οιπ οιπο ποιππιπιιιππιπο ϋιΤοπιιιοπο

οοτροτοιιοπ οποτποππι, πο ποππ οτ ιπτ πιοπο ιιι ιπτοτ Νοιπτ οιπ οιιοπι:

ιιοποτ Οοτροι·οιιοπ ΙιοΒοππο πιιτιππιοιιοπ πιοπο ποπιι·οιιοπ.

Ποι·οππ ποιοι οποι·, ποππ πιο κοπο ιπτο πιιτιππιοιιοπ ποοπ ιπι·οπ

οιοοποπ θιοποιποπ οππιπιιποπ ποι, πιο πιο Βιοπιοτ ποιιιο πιιι·ιππιοιιοιι ποοπ
ποπ θοποτποπ οππιπϋποπ ποι, ννοιοποπ πιοπο ποιπο διιτιππιοιιοπ πιιιοι·πι.οιιι

ιπ1. Επ πιο ννοιιοτ, ποππ οπ 8οοπο ποπ πιτοπιιοποπ Βιοπιοι·π Μ, ποιπο
Πτιποιιο πιο νοΙιπιοποπ, πο ποιππινοτπιιιππιιοπ @ποι· Βιοπιοι· οποπ πιο Βο

ι“πο;πιππ ππποπ πιοπο, ποιπο Πι·ιποιιο πιο νοΠοιοποπ.

Βπ ιπτ 1'οτποτ ιοπιπιιοπ οιπ νοα›πιποι·οοπιιΒιοτ Αππιπιππ ποτ ιιιτοπιιοποπ

ππι·ιππιοι.ιοπ, ποιοι νοΙιππε ποι· νοπ π" οππποποπεοποπ Πι·ιποιιο ιιιτοπιιοπο

θοτροι·οιιοιιπτοοπτο πο οπιιιιοποπ. Ηιοποι ιιοππ πο, νοιπ τοοπτιιοποπ Βιοιιπ

ροπιιιο οπο ποιτοοπτοι, πιοπι ποτοπί οπποιπιποπ, οπ πιοπο Οοτροι·οιιοπιι
τοοπτο πιοπο ιπποι·ιιοπο, τοιπ 8οιπιιιοπο Βοι·οοπτιεππποπ οποι· οπ πιο νοτ

πιοποππτοοπιο πιππ, κνοιι οπ ποι οιιοπ Βοοπτπνοι·πιιιιπιπποπ τοοπιιιοπ ιτι·οιο

νοπι Μ, νοπ ινοιοποι· οππποι·π Βοποππ1ϊοιιποιι πππ Αππποππιιππ πιο πιιιπ,
ποπποι·π Ιοπιειιοπ ποι ποτοπ Ποιοι· πππ Ζννοοιι οπιιοιπιιιι. Ψοππ ποππποιπ

οιπ πιτοπιιοποπ ποιοι ιπ οιποτ πιι·οπιιοποπ Βοοπο οιπ πιτοπιιοποπ (ποι·

ποτοτιοππτοοπι οπιπιοπι: π. Β. πιο νοιι ποτ Κιι·οπο ποττιιπι·οππο Ρίτιιππο;

οποι· ονοππ ποτ ιιιτοπιιοπο Βιοπιοι· ποιο- οποτ οπποτο οοι·ι·οοιινο Βιτοι'οπ

ιιποτ ιιιτοπιιοπο Οοτροιοιιοππεοποπποιι πππ νομο πιτοπιιοποτ π'οτποποπ
νοτππποι: πο ιπι πιοποπ οΕοιιππτ ιιιι·οπιιοπο Βοοπτπνοι·ποιιπιππ πιοπι πεπε

ποιπ ποτ πππιιπποποιτ ποπ Βιοοιοπ ππιοτπιοποππ, ποι! πππ οτννιιππιο Βοοπι

ποπ π'οτιποοοπ πππ πιο Ει·οιποιι ποπ ποιτοπ'οποπ Κιτοποππιοποτπ ποτιιπτι.

Β πω πιοπι ιιποτποποπ ονοτποπ, ππππ οιππιοΙ ποπ νοτιπϋποπ πππ πιο
π'τοιποιι ποτ Ροτποπ ιο ιπτοτ Βιοοπποποι'ι οιπ Βιοπιπππιοτιποπ (ιπ ονοΙοποτ

Βιποιιποποιο οποιο πιο Βοοπο ποπ ποιοι ποτιιπτι) πιοτ ποτ πιοπι ιπ Βοπο
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ε2εΙιι:; πιεπιιππ πιιεε ειπ θειειΙιειιει· πιο Ρι'ι·ιιππε πει· πιειιι ιιΙε Β'ιεεπ
ιιιιιπι εοππει·π πεεειιπιπ πππ πιιι· επ Ιππεε πεπ θεππεει·εοιιι: πει·εεΠιεπ

πωπω, Με ει· εειπει· ΑπιιειιΠιοπι μπω (πεπεποιπιπ ρι·οιιιει· οι'Ιιειπιπ,
παπι ποοιι πειιι·ιεε πει· πἰε Κιι·οΙιε επ επιεειιειπεπ πω;) εππΙιειι πιιεε
πιο Κιι·πιιε Νιεπιιιππεπ ιινεπει· ιιιι·ε Ψοιιιιιιιιτεπ παπι ιιιι·ε Βιι·ιιι'επ επι'

ιιιιιιιιει, πε πεπεπι ίι·ειΒεειεΙΙι Μ, ιιιιε Με θεποεεεπεο!ιείι επει:πιι·ειεπ.
Πεπει·ιιεπρι εποε, ννεππ εε εειιοπ μια θεεεΙιεεπείι ίι·ειειειιι, πιω Βεπιιιι;επ,
ινειειιε εεεεπ ιιιι·επ Βιεπεινει·ιι·πε ιιιιππεΙιι, ειι επιιιιεεεπ πππ πιο Μπι

ΒΙιεπει·, νεΙσπε @ποπ πιεεπ Βιιιτπιεπ ιιιιππεΙπ. ειπιπιεπεειπιιεε επ πεειι·πι'επ

Με επεεπεππΙιεεεεπ: Με ιιιιππ πιιιπ πει· Κιι·ειιε, ειπει· επει·Ιιεππιεπ πωπω
Ποπεπ Οοηιοι·ιιιιοπ, πιεεεε Μπι επιπιεπεπ ω" εεπιπιιιειπ?
Πεεε πιο ιιιι·επιιοιιεπ Πι·ιπειιε ιπ ιιιτοπΙιειιεπ Βιιειιεπ πεππι πεπ

Κιτε!ιεπεεεειπεπ πππ ειπε πιιιιιι πεπ Βιιιιιιεεεεεωεπ ιιππ πεπιι πεπι Πι·
ιιιεεεεπ πει· 8ιπιιιεπειιϋι·πε ειεΙι επ ιιειιιεπ ιιιιπεπ, ενεΙειιεε Ιειιτει·ε πει·

νοι·ΙιεΒεππε 8. 16 πεε θεεεπεπιιινπι·ι'εε νει·Ιππει, ιει επιιοπ οπεπ Με ειπε

ππιπιιτειππι·ε ΓοΙΒε πεε νοι·Ιιπππεπεειπε ειπει· Βιι·ειιιιε!ιεπ πιιτιεπιειιοπ

ππεείπιιι·ι ννοι·πεπ. θεεεπ ιεπε επ ιιπι'ίεΠεππε Βεετιιππιιιπε πεε επεειιιιιι·ιεπ

Ρει·πει·ιιιιπεπ εει ιιιιει· ιιιει· ποεπ ΓοιΒεππεε πεπιετικι.

Βιε Βεκεειιιι€ππε πει· ιιιι·ειιΙιειιεπ πιιι·ιεπιειιοπ, πει· πιιεΙι ιΙιι·ειπ

θεεεΙΙεειιπι'αει·εοπτε, πιιειι πεπι επιιοπιεοπεπ Βεοπτ πιε ιιιι·ειιΙιεπεπ Βεπιιιε

ίιιΠε ιιππ Ιιιι·ειιιιεΙιεπ Βεπιιιενειιιιιιιπιεεε επ επιεπΙιειπεπ, πει·ιιιιι επί πωπ

εεΙπεπ ροειιινεπ, ννοιιιει·ιινοι·πεπεπ, πιιι·ειι νιπιτει·ι·εειιιιιεπε θιιι·ιιπιιεπ εε
εεπιπετεπ Βεειιιε, ιινοι·επι' επι Ιιιι·οιιΙιοΙιε δπι·ιεπιειιοπ, .π

ι

ιιιιειπιππρι πει·

Βεπιιτεπεειιιππ πει· ΙιππιοΙιεεΙιεπ Κιι·εΙιε πει ιιπε πει·πιιι:. Πιεεε Βει·εεπιιι;ππε

πιτ ιπ πει· ΑπιιιΒε ε!). επ πει· Βεειει·ππΒε-ΕπιεειιΙιεεεπιι€ νοιπ 1
. πιω

1853 ππει·ιιπππτ νοι·πεπ, πο Με πεπει·πιπεε πιιι·ειι πιε πιω οοπνεπιιοπ
πιιι πειπ ρΒρετΙιεΙιεπ Βιιιιιιε. ΠιεεεΙπε Βει·εεπιι€ιιπε μπι: ιιιιει· πιειιτ
ιπιππει· ιιει·νοι· Με πει· Νπιπι· πει· ΒιιεΙιε ιιππ ππε πει· ι·εειιιιιοΙιεπ Ηπ

πιπειιεππειτ πει· Απννεππιιπε πει· 8ιιιει.εεεεετεε επι' Με ιιιι·οπΙιεπεπ Βεειιιε
νει·ιιιιΙιπιεεε. Ψιε πει πιο Βεεπτενει·ιιιιιιπιεεε ἱιπ Ιππει·π ειπα· .ιεπεπ Οπτ

ροι·πιιοπ πω· πιιοΙι πεπ διπιπιειι πει·εειπεπ ι·ιοιιτεπ, πει· επεπ επ !ιιιππ εε

ειιππ πει πει· οοι·ποι·ιιιιοπ ε" Κιι·ι:Ιιε εειπ. Ψιιι·πεπ ιιπει· πιο ιιιι·ειιΙιεπεπ
Βεειιιενει·ιιιιιιπιεεε ππειι πεπ θεεεπεπ Με πει·ιιιιτιεεΙιεπ οπει· ιπ ι·εΙι€ιπεει·

Βεειιειιππ8 ιππιπει·επτεπ διπειεε εεπι·πιειΙι, πο ννιιι·πε πιιι·ιιιιε ι'οι€επ, πιιεε

πιο Κιι·πΙιε ειπε ΒιειιιεεπειεΙτ εει: πεππ πω· Βιειιτειιπειιπιεπ ιιιπιεπ εἱειι

πει ιιιι·επ Απ,ε·εΙεπειιιιειτεπ πιιεΙι πεπ Βιιιπιεεεεετεεπ επ ι·ισιιιεπ. Πεεε

πιιει· πιο Κιι·οΙιε ειπε θοι·ροι·πιιοπ ιιιιτ Με· ιιππ εεΙπειεπιππιπει· επιπ
νετννιιιιππε πει, ετιιΙιιι·επ δ
. 1 πππ 7 πει: νοι·Ιιει;εππεπ θεεειεεε; πι:
πἱεεεπ Ρπι·πει·ιιιιπεπ ειειιτ πιω δ
. 16 ιπ πιπει·ερι·ιιειι. Βοππιπ πποπ πιε

Βιι·ειιε ειπε Νοεεε ΑπειεΙι πεπ Βιιιιιιεε νι·ιιι·ε, πιιιιιι ιιοεπ ειπεε εοΜιεπ,

νιιεΙι:Ιιει· Μπιτ απ! πειπεεΠιεπ ΒεΙιεππιπιεε πιιι ιιιι· ετε!ιι, επ ιιιιιω ειε ιπε
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Κιι·ε!ιε ιιπΓ,πειιϋι·ι επ ειιιειιι·ειι. !Υπι·πε Με Κιι·εΙιε ε. Π. Με Ε!ιεειιε!ιεπ

ιιιιε!ι πιιεΙι ιιιι·ει· Μι·Μι!ιεΙιεπ δείτε παπι διιιειεπεεετεειι Ιιειπεεεεπ,π εε ΜΜ'ιε

Με Με !πιρεπιπιειιιιιιπ πιεπει·ιιιιιιε ειιΙιιιε πππ Με ΙπιρεΜπιεπιπιπ ΗΒιιπιιπιε
»Με Ιιει·πεΙιειειιιι€επ, πιιιεειε Μεο ι!ιι· Ποι;ιπιι επΠιεπεπ. Με Μιι·Γιε Με
Ιιιι·επΙιεΙιεπ νει·πε!ιεπ πει· Βιπιοπιε, πει· Ηπι·εειε π. ει. Μπιτ Ι›εειι·Μ'επ:

Με ιπιιεετε Μεο πεπ Λεω! νοιπ (ΜειιΙιεπ πππ νοπ πει· ε!ιι·ΞειΙιεΙιεπ Μοι·Μ
ειπιιεεεπ. .

Εε Με, Με εεε ΜΙεπι πἱεεειιι ει·ειεΙιιΠε!ι ιετ, πιιι·ε!ι Με Βεειιιιι
πιππεεπ πεε 5. 18 Με νοι!ιεεεππεπ θεεετεεπιενιιιίεε νοπ δειιεπ πει·

Βιεειεεενειε Με! ενειιει· ἱιι Με Ιιιι·εΜιεπε θειιιετ ειπεεεειιι·Μειι, Με Μεεεε
πιιι·ε!ι πεπ Βεειιι·ειιε 2επειιιιιπ Μι Μιιιεπ 5ειιιιιΙε πεεειιεΙιεπ Μ. ΙΜ πιιπ
πεποπ πει· θεπι·επειι Μεεεε Πεειιι·επε νοπ πεπ Κιι·εΙιεπεεεεπεπ Με ε"
Βιι·Μ“ε πει· Αιιεεε!ιΙιεεευπε νοπ πει· Κιι·επεπεειπειπεεΙιείτ ΜΜΜ, εε ἱει

Με Βεπεπριιιπε, πεεε Με Κιι·ε!ιε ιπ Ηι·επΙιεπεπ ΒεεΜενει·ΙιΜιπιεεεπ Ιιειπε

Βιι·ιιι'εεννεΗ (ροτεειεε εοει·ειιινε πε ροεπιε ιεπιροι·ιιΙιππε) !ιιι!ιε, πιιι·ειι

θοπει!ιεπεεεεΝπεεε Με ιιπρεπιε!ιε ΒΜΙεπ Με Ιι·ι·Ιε!ιι·ε νοπ πει· Κιι·εΙιε
νει·ινοι·Γεπ, Με !ιιι·εΜιεΙιε Πει·ιεΙιιεΙιει·Ιιειι Μιει· ἱπ ΒιιΜιεπ πεε Βεει·επιεπτεε

πει· Επι» Με ειπ θΙιιιιΒεπεεειε ειιίεεειεΙΝ ενοι·πεπ. Ψει· πειππεειι Με

!ιιι·Μι!ιε!ιε Πει·ιεΜΜιιιι·Εεϋ πειπ ΒιιιΜε ΙΗιει·ιι·επι πππ Με Κιι·εΙιε ιιιιπι

ΑΜΒεπεπ Μεεει· Πιι·ει· θεπἱεπιεπιιτιιεἱτ π6πιιπεπ Μ” πει· «πιω ΜΜΜ
Με” εεΠιετ νοιπ θΙειιΙιεπ ιιΙιεεΓιι!!επ, εοππει·π ω, Με ποε!ι Με
Κιι·επεπΙιεπϋιπεπ :επι Λεω! νοπι ΟΙεπιιεπ εινιπΒεπ.
Βε Μ: Με ἰπ πεπι νοι·Ιιεεεππεπ δ.. 16 Μπι Ρι·ιπειρε πεοπ εππιΜ

2επε ΑιιΠιεπιιπ8 πει· ιιιι·εΜιΜιεπ θει·ΙΜιιεΙιπι·πειτ ιιιπ επ ειιίΊΜΙεππει·, πε

Μεεε θει·ιε!ιιεπει·πειτ πἱεΜ Νοεε ιι!ιει·πιιιιιιτ π!ιει·ειΙΙ πππ ιιπιπει· ενο Με

ΒειΙιοΙιεεΙιε Κιι·εΙιε ι·εειιιΙιε!ι ιιπει·Ιιεππι Με, Με πει·εεΙΙιεπ ΜεἱεπϊεΙΙε
επει·Ιιεππτ Μ, εοππει·π 8ει·ιιπε ἰπ πει· πεπεετεπ Ζεἱι: εππει·ινιιι·ιε ίπ
Πειιεεειι!εππ επι· νοΙΙεπ θΜιππε πιι·ει· 8εΙπειειιιππιεπειτ Με ΠπιιΒιιιϊπειεΙιειι
εεΙεπει Μ.

Μ

ο Με ιπ πεπ Μπι€Ιιε!ι ρι·επεείεεΙιεπ ειιωεπ Με Κιι·επεπΒεπϋι·πε

ἰπ ΓΜπε Με δ. 15 ε" νει·ΓεεεππΒεπι·ιιιιππε Με ΒιεειπΙιπει·-Βιι·Μπενε!τ
Μια Με ι|ιι· ιιπτει·8επεπεπ Ήι·επΙιΜιεπ Ρει·εοπεπ Μιπε ΜΙε Ειπννιι·Ιιιιπε
νοπ 8ειιεπ πει· 8ιεειεπεπϋι·πεπ. ΝεεΙι ειπεπι οιι·ειιΙει·-Ει·|εεεε πεε ΜΜΜ.

ρι·επεε. Μιπιειει·ε πει· ἔεἱειΙἰεΙιεπ Αππε!εεεπιιειιεπ νοπι 80. Απι·Π 185!

Με πει· πιιετιι.ιιιιιπιειει· εϊιιπιιιΠιεΙιεπ !ιππι€Ιιε!ιεπ Οπει·πει·ιοπτεπ ει·ϋπ'πετ,

πεεε πιιε!ι Εεεε πει· Βεπεπνει·ιιΒεπ θεεειεεεεππε·, ,Με θει·ιε!ιιΜιειΙιειι
ε" ΠΙϋεεεεπΒεπϋι·πεπ πει· ΚεπιοΙιεε!ιεπ Κιι·ε!ιε ἰπ ΒιεειρΠπει·επε!ιεπ €εεεπ
ΒιιπιοΙἱεεΙιε ΠειειΙιεπε, εοννιε ιπ ΕΙιεεεεπεπ πππ πινει· »οι Ιειειει·π, εοενειι:

εε Με!ι νοπ πει· Νιεπιι€ΙιειιεειΙιϊετιιιιε εἱπει· ΕΙιε ω” νοπ πει· Βερει·ειιο
ιιιιοεπ πιοι·ιιιπ ει: ιπεπειιιπ πι Ιιιι·ΜιΠεΙιει· ΒεειεΙιιιπε πεππεΙτ, Με Γειτ

ΒεετεΙιεππ επ πειι·ιιεΙιτεπ εει.” Βε!ιοπ ίιιΙΙιει· Ιιετιε επι Ει·Ιεεε πεε Ι;ϋπιΒΙ.

ιιι·ειιεε. Μιπιειει·ε πει· εειετΙΜιεπ Αππε!επειιΙιειιεπ νοιιι 16. Αρι·ΙΙ 1849
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ιιαεεεεριοε!ιειι: ,,ειιιε Βιιιαιιιιαιιαιιαί Με ΑιιεαΙιαιι€ αει· Ηι·ειιΙιεΙιειι

ΠιεειιιΙιιιιιι·Βενιι!ι νοπ δειιειι αει· ΒιιιιιιαΙιειι6ι·αειι 1καιιιιε ιιαΜι αεα ἰι
ι

αει·

νει·(ιιε8αι18εαι·1ιαιιασ νοιιι 5. ΠεαειιιΙιει· 1848 ειιαιαΙτειιειι θιιιιιαεαιεειι

Μακ ΐει·ιιει· ειιιΜιιιαειι." Πει· ΙιΙει·1ιει· 8ειιϋι·ειιαε ΜΜΜ! α... νει·ίαεεαιιΒ
και 1848 Μ Μπι· ννϋιαιοΙι Με Απ. 15 1ιι Με @και ΙιεετεΙιειιαε νει·
Πιιιιιαιιε και 1860 εα1'Βειιοιιιιαειι νοι·αειι 1

). ΒιεεεΙΙιειι θι·αιιαειιιιιε, Με

ιιἰεΜε ιιιιαει·εε. ειιιιιιι!ιειι, Με Με Ψιεαει·1ιει·ειεΙΙαιι€ αεα 8ειιιειιιεα Βεαιι€εε,

ειπα Μπι ιιαα!ι Π
ι

αεα ιπεαεε1ιιαΙιειι Βιιιιι€ειι ιιι θε1$αιιε; αἰειιεΙΒειι θι·αιια

Μαιου; ειιια ιιι αει· οοιινειιιἱοιι νοιιι 28. .Μαι ιιιιΒενειιαετ, ΜΒΜ σαει·

πω. Με ΖαἔεεΩΒιιαιιἱεΒειι νοπ 1αι·ε!ιΠα!ιει· Βειιε ιια Ιιιτει·εεεε Με Βιιιιιιεε.

Βια Με ιι
ι

Βιιαειι Μι ω. Μ!. αεαι .Μπα 1854 ειαε Ριιιιιἰιι 8ειιΠαετ
ΜιιιΙιεΙι αεαι 1ιι|ιιιΠε α" 5. 4-5 α.. Ε. Ε. 6ειει·ι·ειεΙιιεειιειι νει·οιαιιαιια
νοιιι 8. Δω 1850. 0αι·Με1ι Με αει· Ηι·ε!ιΙιε1ιε Βιι:Μει·, ενειιιι ει· Με
ΒιιαιτεεειναΠ ιαιιι νοΙΙ:α8 εεἰαεε Π:Πιει!ε ιιιιιαΐτ, αει· ι·εααιι·ιι·ειιαειι διαπε

ΙιεΕϋι·αε Με Λεια: ιιιιαατΙιεΕΙειι.

0051111 ααα Μειιε Ψιεαει·1ιει·ιτεΙΙαιι8 Με ΒεεΙιτεε αει· Κιι·εΙιε ἰιι ειιιειιι

ει·οεεειι, ιια ἱιιτεΙΙἰ8ειιιειι ααα τε8ε1ιιιἱιεεἰΒ νει·ννιιΙιετειι Βιιιιι1ε, Με α...

ιιιεα88ἱεσἰιε Μ, ααα ιιο1ιοιι "Η ιιεΙιιι .Ιαιιι·ειι ααα Βιι€ει· οιιιιε ΝεεΜΙιειΙ
ΜΜΜ” κινιιιιιι ιιι ΟιιΜει·ι·ειειι αιιεεεΠιε ιιεετε!ιτ; αιιι νοιι ιιιιαει·ιι αεατιιεΙιειι

πιο..." ..και ιια ειιΒειι, να Με πατε θειιιειιιε Βεο!ιτ ιιιιιιιει· ιιι θεΙιαιι8
ΜιεΙι, ιται·αιιι ω!! ιιιιιιι αειιιι 8ει·ιιαε Ιιε1 απο ω! άειιειι αΙιει·ιιιαιιαειιειι

Βιιιιιαιιιιιιιιτ ινἱεαει· και·ΠεΕΕε1ιι·ειι αιια ειναι· ιιι ειιιει· ασ ααΠαΙΙειιαειι, ια,

ἱιἰ8 μια ποσα ιιἰτΒιιααιι νοι·θε1ιοαιιιιειιειι Γοι·ιιι, Με Με αει· 5. 16 αιεεεε
θεεεπειιΜαι·Γεε πω” Ψιιι·αιιι ιιιαεε ΜεΙι €ειιιαε ααι· ω αιιιι α. Βιιαειι
αιιι·ι:1ι ειιι εοΙοΙιειι Μαιο! αει· 8τω μεσα αεα ιιιϋΒΙιεΙιειι Μιεε!ιι·ιαειι αει·

ΜοΠααε α.» Κιι·ε1ιειι 8ε|ιαπειι, αιια ειναι· νει! ει· ω. Κιι·ιι!ιειι ,,εἱιιε
|ιει·νει·ι·ιι8ειιαε Βει·ει:1ιιιΕαιι€ ειατααιιιτ αιια 1!ιιιειι ω. 61ϊεαιΙΜιειι αθω
αιειιιιτ σο Με ἰ!ιι·ειι Βειιιιι1εα Με ΒιεΙΙααΒ 0α”ειιιΙιε!ιει· ΠΕειιει· ιιααιεΙιειι?“
8ο ειι€ειι ιιΒιιιΙιο!ι Με Μοτινε. Με θενναιιι·αιιι; ]ειιει· Βει·εειιιιααιιε Μ
ιιιιει· 1'αι· αεα Μπιτ ειαε ναιΙιει·ι·εαΜαιαΙιε ααα ειαιιιει·εειιιΙιεΙιε νει·ραιο1ιταιι€.
Με ΒιιιΙιιιΙιεε!ιε καει... τω· ε!ιειι ΜΙιει· ιιιιαΙι Ιιει·εε!ιαετ κα ει·εναι·τειι,
ασια Μεεε νει·ραιο!ιιαα8 ααα Με ιιι αεα ιιιιαει·ιι 8ι·οεεειι αεαιεΙιειι Βιιιιιτειι

ιστεεαοιιιιιιεπε Ψιεαει·1ιει·ετε!ΙαιιΒ αεα Βεαιιιεε αει· Κιι·ιι!ιε ιιαο!ι νεα αεαι

(Μακάι. ΜιιιΜει·ιαιιι αει αει· νοι·Ιιι€ε νεα ιιεαειι θεεεωειι Παει· αἰε Πτώ

1ι01Μι Ψει·1ιαΙιιι1ειιε Βει·ϋεΙιεΕε|ιτ18$ πω... ΙΜ νναι·ε αα ΙιεΕΙαΒειι, ινειιιι
πιω ειαε Μοεεει· Γαι·ε1ιτ ναι· ειιιειιι ιιιϋαΙιεΙιειι Μιεειιι·ααειι, ννε1ε|ιε ιιιαιι

ἱιι Μειιειιι θι·ααε εειιει; ιιιι·εειιαε ιιιεΙιι· 1ιε82, ειαε ιιαι·Ηιε!ιε Βεειιιιι·ιιεΙι

θεααε ινο!ιΙει·ννοι·Ιιειιει· Βει:1ιτε Μάι .τι ειιαΙαειι 1ιοιιιιιιειι 1ιεεεε.

ΑΜ α... ΜεΙιει·ι€ειι Ρι·αϊαιι8 αιια ΒεΙεαεΙιτααΒ Με 5. 10 Με ει·ειειι

1
) Με ιιιιεε1α1ιι·τειι ιιειαειι Βι·Ιιιιιιε ιιιια ειιαεαι·ιιεΙιτ ια Ραμ Κιι·εΙιειι- ααα

ιι11ιει·εειιι α: απ: καιω. ιιι·φαιιιι601ιοιι 8ιεετειι. Βιειαιιι 1857. Ι. 5. 1803.



ν. Ιπποιιοιιο Βοοπιιοπποπο που ιιοποπ ποσο1ποπωνιιιΜ 1. 96

θοποικοιιωιιι·ίω, πιο ιιιι·οπΙιοπο ποιίππίοποπ πο2ι·οποππ, πο!ιοιποπ πἱιπι ιιππ

ΐοιποππο Νικο πο οι·οοποπ: Ι

1. Βοπιιι·οπ ποππ Ει·ιιοππιπιππο που ΚἱιοποπΒοινπΙι ππι· ποιοι· πει·

Ψοι·πιιπποΕπιιπο νοΠαοποπ ονοι·ποπ ιιοΠοπ, ποππ πιο ποπ που ειιπιπιιπιεοπ

εποποιωπ Πιτ νοΙΙπιιιιπι·οπ πιω πνοιποιι πιππ, π. π. @ποπ ποι· Ει
ΗΕι·ιιιιο που Μοπνο) πιιι· ποιοι· ποι νοι·οππποιπππ8, ποππ πιο οοιι·οπ'οπποπ

Κιι·οποπεοποϋπο πο νοΙΜοποπιι @πιο πιο οπο;) ποπ πω· Βιοπιποοπϋι·πο
οι·Ηπι·τ πνπιποπ; πιιι·οπ πἱοπο Βοπτιπιιππιππ πιω «ποπ πιο θοποιηοοπποπ
τοπικ πο! ποιο Βιι·οπΠο!ιοπ Οποιοι ποι· Κιι·ο!ιο οιπποποπ.
Σ. πωπω. ποππ που πιο” ποπ νοΠπιιπ που ιιιιο!πιοποπ Πι·πιοι!ο

«πιο ποπ ΨιΠοπ ποπ Βοιι·οπ'οποπ. επι: ποἱπ πιιππο!ιΙιοππΙΙοποπ Μπιτ οι·
πιει-ι, ννιι·π πιο ποΙππιππιππἱἔο .ππωωιιοπ που Κιι·ο!ιο ππι'εοποποπ, πιο

θι·ιιππι·οοπι πω· πω" ιιππ απο" πιο (ΠοοποππΙοπιο ππποδι·ιπ'οπ, ποιιιπποπ
πιο (ὶοππιπιιΜιοἰι ι|ιι·οι· ΜἱιΒΙἱοποι· Βοοιπιι·ποππ88, πνπιιι·οππ που ι·οοιιι·πιιπ

τπιηιιπιπ πο οπιιππ ποσο πιο πιιι·ιππιοποπ πιει· κοπο ἱιπ θι·ιιπππΜπο ποοπ
πποι·ποπιι€. ΠοΒοι·ι!ιοππ ιπτ επ ιο 3ιιι·ιπτιποιιοι· Βοπϊοποπο οἱπο ποιιο ιιππ

οπιιοι·ιπο Ει·ποποιπιιπο. πιιππ πιο πο ι·οοιιἰι·ἱι·οππο Βο!ιοι·πο (ίπ πιοΙοποπι

νωιπιιπιπο πιο 8ιοπτποοπϋι·πο πιο πο: ι·ιοπιοπποπ Κιι·οποποοπϋι·πο πιοποιι

πω!) οιιπο Βοοοἱπἱποπ οΙπποΙιι·οποτ; ππππ πιο πο' οΙπ οποιο οοιιιροτοπ8
οι·ΕΙπι·ι ιιι ποι· νοι· Μ· Ιποι·πιπ επι· πιοΙιτ εο!ιοι·οπποπ Βοοπο, πππ πιιππ
οπ επι' ποπ πιω ποπ νοι·πι·ιποιιτοπ οπικοιιιιιιοπ ποπ, οπ οι· πιο!ι ποπ:
Πι·πιοΙΙο ΠΙποπ ΜΙ!. Αποπ πιοποπ Μπι οιιοι· ἰπ ποπ Βοπτιιιιιιιπποοπ ποπ

π. ω.
8. Πιιι·οπ πιοπο Βοπιιπιπιπποοπ ποπ θιοποιποπτινιιι·ίοπ «πιο πἰο πο»

Ποπο θι·ππππο ΒοΕπιιι·ποτ. Ποτ οι·ππιιπππινιπι·ιοο Ρι·ιοπ2οι·, πνοΙοιιοι· πιοπ

πο: ποοπ ποπ Κιι·οποποοποποπ τω· ἱιιπ Βοποιοτοπ Ηι·οπΙιοποπ θοι·ιοΙιτπ

ππι!ιοΙο οπιπἰοποπ πνιΙΙ, Μι·π οΙοιο!ιππιπ :πιο Πποο!ιοιππιιιο οιποοΙπποπ,
ννϋπι·οππ ποι· ρπιοπαι·οοο, ποπ Κἰιοποπἔοποποπ οοΙιοιπππιο Ρι·ιοπι:οι·, ποπ

ποιπ Βο!ιπιπο, ποπ ιιιππ ιιππ οποιοτοι, Βοἱποπ Ποοι·πιιοΙι ιπποΜ.

4. Απο ιπΙοπ πιοποπ οπιποοπ Μποι·πρι·ιοΜ ποι· π. 16 ποπ νοι·

Ποποπποπ θοποτποπ ποννοιπ ποιπ Ιππιπιο πω· θοπνοπποπ πιο ποιο ἱπ πω·

πΠοι·πποππτοπ Ρι·οοΙπιιιοποπ νοιπ 7. ΑΡΝΙ π. π. ιιππ ιο ποιπ δ. 7 πιοποπ

(ἰοποτποπ€π·πι·ι`οπ ποιοπι οππποπρι·οο!ιοποπ θι·οπππιππο ποι· Ει·οιποιτ ιιππ

δοΙππιπιπππι€Ιιοπ ποπ ΚἰιοΙιο.

ΗΙππιοππιο!ι ποι· ΒοπΙιιπποοππιπιπππο Π!. ποπ οι·πτοπ θοπο2ποποννιιι·Εοπ

δ. Η ιπτ Βοιιιοι·ιιοππννοι·ιπ, ππππ ΙιΙοι· πιο Οοπνοπποπ ππτ ποιπ ππρππἰοποπ
Βιιππο ποπ Βοπιιππτ Μ. π! πνιι·π ποπ νοι·ποΙιπιππ ποι· θοπνοπποπ :ο
πιοποπ ποιιοπτοπ ΙοοιπΙοπνοπ νοι·οοποοπ νοπ ιιππ ιιιπ Βο!ιΙπππο πιοποι·

ΠοπΕποπιιπ: ποιππι·τ πνοι·ποπ. Ψοπιι πιο Μοιἱνο πιο πιοποιπ Ρπι·οοι·πρποπ
ποιποι·ποπ: ,,οπ ποἱ πιο Αππιοπι πω· θιοππιι. ΒοΒιοιππο, πιο Ιππποπιιοι·ι·

Πο!ιοπ Ρπιι·οππιι·οοπιο ιιππ πιο ΎοτννοΙτοπο ποπ Ιιιι·οπΙιοποπ νοι·ιιιοποππ πο

πο οι·πποπ, πιο πἱο Οοπνοπποιι ιιππ ποιο ρπρππιοΜπ δωπο απ Βοοποπο



96 Βιι«1«ιιι: ΠειιΙ«εε1ιι·Η'« «Με Εεεε. ν. ΠεΗιει·ε ν. 22. Με 1860.

εεει·εΙΤεε !ιιιτ.“ εε εεεε!ιειιΜιι Μι· εεε, «Με Με εεε Ψειεε Με «Πεεεε
εεεεεΓϋιιι·εε Με, «Με εεετεΙΙτ εεἱιι εε Ιεεεειι. !ε«ΜιιιεΙΙε Μι·«Ι ιιιιιιι
ιιἰεΙιτ ειιιιε!ιειεε «ιετίειι, «Μεε Βιεει· «Με Ιιειι!ειι !ιεΙιειι Ρεειεεεεεειι ιιει·

ειιιπειιιε Βεειἱειειειιεειι εεε «Μπι Ψει·τι·ιιΒ :πιει νεΠεεεε ειιιεειτιε εεε

Μι!ιΙεε ευει·«Ιε, «Μ «ΜεΙι ιιΠε Βεετἱιιιιιιιιεἔειι «Με νει·«ι·εεεε εεειιιιιιιιειι εἱε

εειι·ειιιιΙιει·ε θεεεε εεειιιιιεΙιειι. Ψεεε εΙιει· «Με Ιειι«ΜεΙιει·ι·Ιιε!ιειι Ρειι·ειιειε
εεε «Με νει·ει·«Ιεειιεεε Με: «Με νει·ΜιιΜειι€ «Με Ι«ιι·εΙιΙιεΙιειι νει·ιιιεεεεε
εΙε εε«:Ιι ἰι

ι
Ψιι!«εεειικειτ Μει!ιειι«Ι ει·ΕΙει·8 ενει·«Μιι, εε Με «!Μεεε εεεειι

«Με Απ. ΧΧ!Π. «Με θειινειιιιειι, ενει·ιιαειι «Με νει·ει·«ιιιειι€ειι, ενεΙεΙιε
πει «Με νει·ειεΙιει·ιιιιε ιιι Ψι«ιει·ειιι·εε|ι εεεΙιεε («ειπε εεεει·ειι εεε: «Με

εΙιειι εεεειιιι€ειι), εει”ει·ε εεεεει· Κι·«ιΠ: «ι·«πειι.

νι.
θεεε!εεείωι2ι·|ε Π. - Π. Ο

4 ΠΜ Βεεειιι.ειι€ ειι«Ι «Με ΖινεεΙ« «Με ε«εεί!ειι «Με εεε!ιε θεεε«ε

ειι«Μιι·ίε Μ" «Με θεωιῖΙιηιιιε «Με δ'ε|ια!εεε «ἰει· Ψ”ει·/αε.εαπε [Με «Με
ει·.ι·ίε θεεε£ε, Ιιε1εει: «εποε εε, ενε!ε!ιεε Ψει·«Ιι ειιιε «Μιιι ει·ειεε θεεειε
ειι€Μιι·Ε εεΠεετ. Ψεειι ειπε «ΜιιεεΙΙιειι Με· εε ενειιιε ΙιεΕι·ιε«Πεειι«Ι ΜΗ,

Με Μι· Πιε ιιι «Μπι νει·Ιιει·εε!ιεε«ιειι Μιεε!ιιιΜε 8Ι«ιεεειι ιιιιεΙιεεΜεεεε
:τι ΜΜΜ, εε Εεεε ει«ιε ιιιεΙιτ Μ1εεεΙιειι, «Μεε ει· «ιΙε ΐετίεεεειιεεεεεετε
ειεε επι εε ίεετει·ε ειι«ι !ιεΙιετε 8τεΠεεε ει·ΙιιιΙ«ε. Πεει·ιεεεε, ενειιιι «Με

θεεειε εεεΙι νει·ΐεεεεεεεεεεετε Μιι·«Μ, εε εεεετε εε «Μειιεε!ι εΙιειι εε

«Με Με Με ειιιί'εεΙιεε θεεετε «Με πεί' νεΙΙιει·ι·εειιτΙιεΙιειι νει·τι·ι38ειι
εει·ε!ιειι«Μιι ΒεεΙιεεετειι«ι «Με Ι««ΜιεΙιεε!ιεε ΚἱιεΙιε ειι«Μι·ιι.

Βει «Μιιι «Ιι·ι“Σ!επ θεεεωειιτΜιι·ίε, «Με .4ιι/|ιεεεπει «Με θεεείεεε Με,

24. Γεει·παι· 1849 «Με 7ετείοΜ «Με Η 'Η Β2ι·.ι·Σεπ Με 1«Μι·ε2επεεφ
πω! Με Ζεεπίπρεπ Με' «Με Ι'ει'ι·επαι'εεεεε!ε ΙιεΙ:·ε|ϊεπά, «Με ιιει· Με

μια εει·εεΙιτ ει·εεΙιειιιι, εε ιιι«:Ιι€ε επειτα εε !ιειιιετΙ«ειι. Μι- ει·,ει·ειι'ειι
«Πεεε θειεεεεΙιειτ, επι ιιιιεει·ε Ιΐι·εε«ιε εεε ειιεει·ε Πειι!« «Μ.ι·ε!ιει· εεε

εε«Μεε!«ειι, «Μεε «Πεεε ΑιιεεΙεεειιΙιειτ «Με ίει·ετΙΜ!ι ίετε£ειιἱιετΒἱεεΙιειι

Ιζιι·ε!ιειιιιιιτι·εεετε Ιιεἱ «Με νει·Ιιειι«Πειιεεε ειιτ «Με ει·πειεε!ιεΠιεΙιειι Β2ειιΙε

«ιιιι·ε!ι «Με (ΐιει·εε!ιιι€ΙιειτεΙιε!ιε εεε «Πε ειι·εΙιΙιεΙιε θιεεἱειιεεε δε. Πει·ειι

Ιιιε«ιΙιτ «Με Ηει·ι·ιι Γει·ετεε Πει! Εεεε εεε Γει·ετειιΙιει·ε εε ι·ιιεε!ι εειε

ΖἱεΙε εείεΙιι·τ ενει·«Μ.

Βει· εϊει·Σε θεεεεεεεεενει·Ι', εε ενεΙεΙιειε Μι· με ε!ιει·Βε!ιειι, Ιιειι«ΜΜ
Με «Μι ύει·ρει·ίε'ε·Ιιεπ δΣαε2εεεειπίπης «ιι Αωεπε|ιπιε/`ά!|επ.
Ι)ιεεει· θεεετεεε«Μιι·Ε ειι«ΙιεΙΙ: «Με ΔεείεΙιι·εεε «Με δ
. 4 «Με ει·ειειι

θεεετεειιτνι·ει·ϊεε, ενοι·ιιεε!ι «Με ΒεΙΙΒἱειιενετεεΙιἱεεειιΙιεἰ£ ἱιι ΖεΙ«ειιΠ Ι«εἱε

Ιιει·Βει·ΙιεΙιεε ΒΙιεΙιἰεάετεἰεε ειε|ιι· εειιι εεΠ εεε «Μια εε· 5ε«Ιε εεειι «Με

Βτεετεεεεεπειι εεΙ«ιεειΒε ΙΕΙιε εἱεε ι·εε!ι«ΙιεΙιε ?εκει «Με Βιιιεε!ιεεε «Ιει·ε!ι

ε) 5τιι«τ «Με Τεκτεε «Με θεεειιεεειι«Μιι·Ξε ε«ιΙιειι Με· ειιτειι «Με Τε” «Με Μι·Ι«ΙΙε!ι
εειιει1ειιιι·«ειι εεε εειιΙΙειι·τειι θεεεπε.



Ποποτ ποπ θοποιποοιιπιιτι 4 οπο 5. Θ?

ποπ θοποιπ πο Βοππιιπτοπ Μ. Ποτοπ πιοποπ θι·οππποιο ππιτπ ποι· οπτιπι
ιιοπο οππ πιι·οπιιοπο Οποτοιιι:οτ ποτ Επο ποτιοπποπ, πποιοποπ οπποτο (Ιππα
Βοποπο πιπποτ οποτιιοποι ποοο; ποοιοιοιι ππιτπ ππποι·οπ ποτ πο. Ν. ποτ
θοοποπιιοο ιιοοιποποιοο, πποιοποτ πιο πιτοπιιοπο ιιιοτιοπιπποτποιι ιο Επο

ποοποπ οποτιιοποι πππ ποοιποοπ Βοπτιιιο ποτ θτοπππ. Βοοιοτοπο ποτ Απ

ιιπποι·οπο ποτ πιπποι·ιοοπ Βποποποιπποποπο ιπ οιποιο ποοο οπτεοποποοποιοιοπ

πιοπο, οιπ ποτ πιο οι·ποποιοοοπο Μ, οι·πποι·ιοπ ποοο.
Βοτοπ πιοποπ πιοι·ιοπ θιοποιοοπτιππτι ππιτπ πιο Νοιπ-Πιπιιοπο οιπ

Βοοιιιι :ο πιο Γιιιιο, πππ πιο Κιτοποοποποιοο πιο Βοπιιοπποοἔ ποτ Πιο
πιοποπ ποτ οιπποποιοπποπ Πιπροοπ ποτοϋποτπ σποτ πιοποιπο οπο: ποιοτ

ποποπ. Απποεοποπ ποποιι, ποοο ιπτοτ ποποπ ποι πππ ποπ Οτοπππ. Βιοπιποιιπι

πιοι·ιοπι οοπποποιππνοιπο πιο ΕτΙοοππιππ ποι· Ειποοποπο οιποτ Νοιπ-(διπιι

οπο Βοποπ ποοο, πο ππιο ποππ Πιτ πιο ΓοιΙο ποοιιποπτοτ πω, ποτοπ ποπ
πιο ποπιοποππο νοτιοπτοπ ποποπ πιπτοιοποοπο νοτιεοπτοπο ποιτοιιοπ Μ,
πππ ποιιοτ οιπο ποοο πιοοιπποποιπιιοπο Βοπιιιοιποπο ιο ιστοιιιιποποτ Βο

πιοποπο οιιοπι πιο πο πτιοποππ ποιππποππιο οι·ποποιπι, πο πιοπ πιοποπ ποπ

ποιοι πιοποπ θοποιοοπιπποτιοπ ίοιεοππο ππποι Βοιποτικοποοπ πιο πιοοποπ.
πινω πιο νοτιοεοτοπο ποτοπ Βιοποιοοε ποτ Βιπποπποπ οποιοι, πο

πιο ποοπ πιο Κιι·οπο οτπππτιοπ πιιτι'οπ πο πιοιο Βιιοιιπιοπι ποπ πιοποπ
ποπ Βιοπιοπ πο ιιπποπ, πποιοποτ ,πιο νοτπιπποπο οιπ: ποτ Κιτοποα οιοπι

ποιοοποπ πιο, ποππ πιο Βι·οοιιοιιιο πιοπι ΒΙοιοπποπι οιπποιοποπ πιοποπ,
πιο θοποιπο ποτ Κιτοπο πποεοπ οιποι· πιοτπϋποτππο ποπ πποπιποπ Τοποο
οποτιιιιιι πο ιππποπ οππ πο (ππιο ποι Πιπροοποπ ποπ ποιο Εποπιπποτπιππ

ποτ νοτπποππιποποιο) ιιιτοπιιοπ πιοπιιπο Βιιοο οιοποοοποπ. Ψοππ πιο

Βτοποιοοιο ιο πιοπιιιοποτ Βοπιοποπο πιο πιοιππιοπ π'οι·ιποιιιιιιοπ πιο πο:

οι·οπποιο ΖοιιποτΙοπι οτιιιιιοπ ιπιιπποπ; πιοποπ ποτ ποιοι Βποπ ποοπτ πιοποπ:

ιιπ Ι·'οιιο, ππππ πιο Βι·οοιιοοιο πιοπι οιπ Βοο·ιπποπ νοι·ιπϋποπ ποποπ·: πο

ποΙΙιο οιπο ποοπ ποτ Κιτοπο πο πιοιο Βιιοππιοπι ιτοποπ, ποππ πιο ποπτ

ιπιιποο Βοπιπποποοπ, πιο πιο πιοιιι, οποπ οποιο πποι·ποπ, ποποπποτπ πο

ποτοπο πιο Εποποοποπ ποι ποοι βτπιποτιοιο ποπτ ι·οποπ οτιοπιει πποτποπ.

ιο ποιποιπ ΓοΙιοποποιοι οπ οποτ πω, ποππ ποτ Ποιππιοπο οιπο
ποιοπο (ιιπιιοπο, πποιοπο οτ οιπ ιιιτοπιιοπ πιοπιιοο ποο·οοπιοπ οιοππ οππ

πποΙοπο ιο ιιιτοιιιιοποι· Βοιιιοποπο ποπ οτιιππιο Αοτοοι·πιππ οι·ι·οποπ ποοο,

ποΙππι ιο ποπ Ιίιτοποππποπ οιιιιτοπο ποπ πο ποποιοπ Βοοοιι ποιο θοππιπποπ

ΒΙοιοπποιο ποπ Πορτοπο ποτ πιι·οπιιοποπ Ιοοοοιιιιιι οοπο.

πιο πποπποπ πππ ποπ πο ποπι /ποβοο Ποποι:ποπιπποτι πο" πίο

.4οοπποπο που· Ει·πίοποπο.ιι·οοπίο ίπ πουπέ; οο/` πιο Βοππίοπ πω· οπο".
πιοοπ ποτ οπο» ποπιοιιποποο Ποποιπποποπο ιποππιοπ ποποππιιιοπ

πιο Κιπποτ ιπ ποτ Βοιι€ιοπ ιπτοτ Βιιοτπ, ποπ ππο πιοπο ποτποπιοποποτ

(ιοπιοππιοπ πιοπ, ιπ ποτ Βοιιοιοπ ποπ ιιοιοι·π οτποποπ πποι·ποπ. Βοοπ

πιοπ οοοπ πιο· ποτ ποποπιοπποποπ Επο νοτιταιπο ιιποτ πιο Βοιι€ιοππ

ποοο .4ι·ι·Ιου Χοπ· οπο. Ειι·οποπσ·οοπι. Π. παπα. 'ϊ
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εἱἔεπεεΙιπΓΕ όει· επ ει·ποΙΤεπόεπ Ιἰἱπόει· εεεεωἰεπ ετΙππΜ. Ια όειπ εῖπεπ

ππό ἰπ όειπ επόει·π ΠΙΝ όιιιίτε εΒει· όἱε ειππιπι ίεε2εεεεΕπε ΒεΙΪ8ἱοπε
ει·ειεπππε πἱεΙιτ εεεεόπόει·τ ενει·όεπ, Με επ όοιπ Ππτει·εεπειόιιπεε]επτε
όεε'Κἰπόεε. Με ΒετπεἰΙἰ8€επ ΙἰἱιεΙιεπΒεΒϋτόεπ πεπτεπ όεε Πε«:Μ, νεπιι
όενοπ επι,έεινιεΙιεπ ενπι·όε, πει όεπ 8πεπιεπεπϋιόεπ όἱε νοΙΜεΙιππε όεε

θεεε1εεε οόει· νει·τι·εεεε ΜπειεΙπ.ΙιεΙι όει· Ρ«εΙιειοπεεΞεεπεεεπίτ «Με Κιιιόεε

ει: ει·ννιιΙιεπ. -

Ιπι θεεεπεεπε εεεεπ όἰεεε ΜεΙιει·ιεε θεεετεεεπππε ἱετ πι όειπ ε. 5
όεε επι2'επ όἰεεει· εεε!ιε Επτννϋι·ϊε όει· εΠΒεπιεἱπε θι·ππόεεΦε επίεεετεΙΙ:,

”όεεε όιε]επι€επ, ενεΙεπεπ πεεΙι όεπ Βπι·8ει·ΙιεΙιεπ θεεετεεπ όἱε Ει·ειεΙιππεε
ι·ε«:Ιιτε επειεΙιεπ, επ πεεϋπιπιεπ ΙιεΒεπ, ίπ ενεΙεΙιει· ΒεΙΙεἱοπ όἱε Κἱπόει·

ει·εοε·επ ενει·όεπ εοΙΙεπ.“ Βἱε πειιει·π `νει·ίπεππεεπ ενει·όεπ ειπειπ Βε

εοπόει·π θεεετεε νοι·πεπεΠεπ.

Ι)ιεεεε νοι·πεπεΙτεπε θεεετε ἱε2 επεπ όἱεεει· |ι2π|Σε θεεετεεπτννπι·ΐ,

όει· εεε @τει επ εεεεΙιεΕτι€επ Με.

Βἰε ΗεπρτΒεετἱπιιπππ8 όἰεεεε θεεε«εεπωνπι·Γεε εεε2ειιι: όει·Επ, όεεε

επ επεΙιεΙιεπ Κἰπόει·π όει· «πω, πιό ππε|ιεΙἰεπειι Κἰπόει·π «Πε ΜπΕτει·
«Με ππΙιεόιπετε ΒεεΜ Ιπόιεπ εοΠεπ, Μπι· όἱε ΒεΙἰΒἰοπεεἱἔεπεεΙιεϊ£ όει·

Κἰπόει· Με ει: ἰπιεπι Ππτει·εεπειόππεεόεπιε επ νει·ί'08επ. Βεἰ όεπ όπτεΙι

όεπ Τοό όει· Ε!τει·π οόει· εοπετ εἱεΙι ει·Βεπεπόεπ ΓιὶΙΙεπ εἰπει· ΑΜπόειππε
όἰεεει· ΒεεεΙ ω!! πω· όἱε επιπτεπεπϋι·όε, επεεει· «Ιεπ πϊόιετ ΒετΙιειΙιδιεπ
ιπιτεπινιι·Ιιεπ ΙιεΙιεπ; ειπε ΕιπενιιΙ«ππε νοπ 8επειι ειπει· Κιι·εΙιεπΒεπϋι·όε

εε!! πἰεΙιτ ιπεΙιι· ετεπόπόεπ.

Ψἱι· όπει·εεΙιεπ πιει· όἱε εἰπεεΙπεπ επόει·π ΒεεϋπιπιππΒεπ ππό ειπε:

εἰεΙιεπ πει· όἱε «Μπι επεεΠΠιττε Πεπρτεεεειιππιππε όεε θεεεπεεπεντιιίεε

ειπε: πιω» Βεει·εε!ιτππε.
Νεε!ι όἱεεει· Πεπρεπεεϋπιιπππε, εε Με εποε όειπ ειιπρεπ (ΜΜΕ όεε

νοι·Πεεεπόεπ θεεεπεπ«Μιι·ίεε, ωεπΒεπ Μι· Με εΠειπ θι·ππό όἱε όορρεΙ£ε

Βεπεπρτππε επίειεΙΙεπ επ Ιιϋππεπ, όεεε ἱπ όειπεεΙΒεπ 1) «Με ΒεοΙιτ από

όεε Ιπτει·εεεε όει· ΙΩι·επε επεεει· Απε εεΙεεεεπ ενοι·όεπ Μ; ππό 2) εἰπε
ΙΜπι·ιεΙπππε εεεετεΙιεΙι ειπεείππιτ «πω, ενεΙεΙιε π: όεε Ε`ειπἱΙἱεπΙεπεπ
«ϋι·επό ειπενιι·εεπ πιπεε.

Α

Ψεε ππεει·ε ειπε Βε!ιεπιπππε πεπει, εε Βειπει·Εεπ Με Γοιεεπόεε
επ όει·επ Βεει·ϋπόππε.
Εε Πεμ όειπ θεεετεεπωνπι·ίε όἱε νοι·ετε!Ιππε, Με εε εεπεἱπ£, επ

θι·ι1πόε, όεεε όἱε ΒεΙἰ€ἰοπεεἱἔεπεεΙιείτ όεε Κἱπόεε ππό όἱε όει·πεεΙι εἰεΙι

ι·ιειι€επόε ι·εΙἰεἱ6εε Ει·ειεΙιππε;, πεπεπ όεπ επόει·π ΤΙιεΗεπ υπό θεμε
ε1ϊιπόεπ όει· Βι·ειειιππΒ πιιό όεε Ππύει·ι·ιεΙπεε επί ο!ιπεεϊεπτ 8ΙειεΙιει· Εἰπἱε

επι όεπεεΙΙιεπ ετϋπόε; εο Με ίει·πει· όἱε νοι·ειεΙΙππε, όπεε όει· νετει·

πιιεεόιπετ υπό εΠεΙπ Με: όεε ἔεἰετἱΒε Εεεεπ ιιπό Μπι· όἱε ΒεεΙε «Με
°Κἱπόεε επ νει·Ηϊεεπ Ιιεπε. Βεἰόε Υοι·ε«εΙΙππεεπ ιπϋεεεπ εΙε πωπειει
εεεειο!ιπετ νει·όεπ.
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Με νε:ίϋ,εεεε εεε: Με ΒεΙἱἔἱειι εεε Κιεεεε ε: Με: Με Με
εεεε:ε: εἰεεε!εε: ΤεειΙ εεε: Πεεεεειεεε εε: Ε:εεεεεεε; Με ΒεΙΙΒἱοε
εεε _ΙιιΜνίεεεειε εεε:ειΓε νἱεΙιεεε: εεεεε Μ' Ξε:εει ε:ετεε Κειειε, εεε
ἰιι ε:εϋετειιι Μεεεε ει ιε:ε: ννεἱεε:εε Βεωνἰεεειεἔ εεε ιεεε:ετε ΒεἰεΩἰΒε
θεεειειεΠεεεε εε: Ρε:εεε. Ψε: εεει ΚΕεεε Με ΒεΙἰΒἱοε εεε εεε:
ΜΜΜ, @ετ εεε: ειιεεπ ιεει εεειε εεε ΜΜεΙρεεετ εεἰεεε εειεεεεε Πε
εεἰεε; εεειἱειιετ εεε: εειεε ΒεεΙε εε- ω: εεε Εννιεεειτ. [Με εειειι€ε
Ι.ιεεεε ει: εεεε εε:Ξει.Ιιεεε: Πεεε:εεεεεεε, εε Με εε: Πεεε:εεεεειιε εΠε:,
ενεΙεεε Με εεΙεεεετεεειεεε εειεεεεε Ψεεεε εεε Μεεεεεεεθεεεειεεε, ιεεε:
;Ψεε:ι.ε Με εεε εεγειεεεε Ι.εεειι. εδώ” ει: εεε εειε νετε: ιιΠειε εεε

εεεεεἱε€€ εεε Βεεετ εἰε:ιῖιιιεεε, εεει Κἱεεε ειε πει εειεεει εεεεεεεετεε

δεε:ε εεεε ΒεΠεεεε, εε Με ε: "ει, εἱεε ΒεΙἱΒἰοε εε εεεεε εεε εε
ιιεειεεε: εε ενε:ε Μεεε ΒΙεἱεεεε:ε Με ΨΙεεε:εἰεΙ`εε:ιιεΒ εε: ε.!τεε εεἰε

εἱεεεειι :ϋιιιἱεεεεε μπει ροτεετεε, ει ειιιειε εεεε:ε Μεεεεε, ἱεεε:ε εε:
:ϋιεἱεεεε δειτε: εεε εεεεεεε:ιεεετε Βεεετ εεε: εεε εεγειεεεε Ιιεεεε εε:

Κἰεεε: Με, εεει εε:ιετΠεεεε νετε: εεε: εεε εεεεεεει·εεεεε Βεεεε εεε:
εεε Εεεεε εε: ΒεεΙε εεεεεεε ενε:εε. [Με Με εε:ιεΗιεεε Μεετε: εοΙΙ εὶε

εἱεετ ειιεε εἰε Βεεετ εεε εεε Πι: 8εεἱιε:εεεεε Βίεεεεε Με' Με :εΙι€ιεεε

Β:ήεεεεε ἱε:ε: Κιεεε: ειιεεε?
Πε: εε:ιετΙΕεεε νε.τε: Με εἰεετ εε- εἰεε εΠειε εἰε εοΙεεεε εεε::

Μεεεεε Βεεεε εεε: Με ΒεεΙε εεε Κιεεεε. Με Με εεε εεΙεει: να:: εεε
επι: Με εοΙεεεε Βεεετ εεε: εεε Κιεε Με εε:ΞετΙιεεε θειεεἰεεε εεε Με
Κι:εεε, ει εε: εε εεεεείτ Μ; εεε εε: εε εε:εε Με 'Ι'ειιι”ε Με 1νιιι€1ιειι

εεεεεει·ε. Κεἰεε εε:ἱετΙἱεεε θειεεἰεεε Εεεε εἰεε ἔΙεἱεεἔἱΙτἰ8 εεεεεεε
νε:ειιΙτεε, εεεε ιειιε Πι: ΜεεΙιεεε: Βιετ εεε: εετεἱεεε; Με εεεεοΙιεεεε

Κιι·εεε Εεεε Μεεεε ειε εε ννεειεε:, εε ΙεεεεΜεε: εεε ίεει:ε: εἰε :σε

εε: Πεεε:εεεεεεε ειι:εεε:εεεεε ει, εεε Με Με ΒεεΙεε, ενεΙεεε ει:
ίοΙεεε, εεει ΗειΙε Μια. Με Μοτινε εεε θεεειεεεεννε:Εεε εεεεἱεεε εεε
εἱεετ εεε ΒἱεετἰΒε εεε τ:εεεε, κνεειι Με Με ΒεΓιιΒεἰεε εεε νεο" Με
εε:Ιἰεε εεε: Με ΒεΠειοε εεε Κιεεεε πε νε:ϊεεεε, εεε ,,εε: ιιιιεειεε:

εεεἱεεε:£ειι -Βεεεεετειεεί:ειεεε“ εεΙεεεε. Πιεεε Βεεεεεεειεεί:ειεεε Εεεε

εε: Με Ρε:εοε εεεεεε εεε:εεεε, ε ενεΙοεε: :σε Μεεε: ιε-εεειι εε ειεε
εΠεε:εεεε ειεεεε; εἰε εεε ἱειε εεε: εεἱε Βεεεε, εεε :εΠείεεε Βεεειιει:ειεε

εἱεεε εεεε:ε :κι εεεε:ε. [Πε ΒεΙἱἔἱοεε8εεοεεεεεεεείτ, πε νεΙεεε: εεε

εζιεε Με Μιι€1ιεε εεεε:8, εεε εεε Βεεετ εεε Με ΡΠἰεεΙ:, εεεεεΙεε ιε ειτε:

-:ε|ἰΒἱϋεεε.Ρεεεε εε εεεεεεε, εἱε εε :ιι εειε Πετε:εεεεἱεεε8ε5εε:ε εεΙεεειε.
Βιεεε Δεεἱεετ εεε: εεε νει·εεΙτεἱεε εε: εε:ἰετΙἱεεεε θεειειιιεε εεε εε:

1Π:εεε :κι εεε Π:εεεεε ε" νετε:Πεεεε θεννεΙτεεἱιιιειτ Με; εεεε:ε: ειεεε:ϊεεε
θεεετεεεεεεε ϋεε:εἱε. 8ο εεε:: εε ω», εε.εε εεεεἔεε:εεΙεειι εεε Κιεειε εε:
0οείεεειοε, ιε ννεΙεεε εε ειειιιεΙ εείεεεοειιιιεε ενει·, Με εε εειε Πεεε:εεεει

ετιεεεεεε: νε:εΙειεεε ιιιεεετε εεε ειιεε Με εεε:εεεεεε Κι:εεεεεεεϋ:εε εεε

Βεεειε εεε 8ειετεε εε:ει'εε εεεειε, παει εεε ειεεε: Πο:ει εεεεεεεεεε πεπιε
7 ε:
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θεεεόε ἱυ όἰεεεε Ιευεεευ Βεεἱευυεε ἰετ όεε ΒεεΜ όεε Κυ·ευε,

εεεΙε!ιεε όεεευ όευε Ηειιρ1υεε1ἱιυυτυυε όεε θεεετεευανυι·Γεε Με ΑΙΙΒευιεἱυευ

ει1εεεε ΑεΜ: Βε!εεεευ εεεεόευ Μ, Μου υεεΙι ἱυ εἱυει· υεεουόεευ Βε

ευιιυυυυε ι·ϋεεεϊεΜεΙοε Με 8εἰεεκεεεεΜ νεοεόευ: εε Μ ευ Πυειιυεπευ
όεε Βεἱόευ ευεἱεΗὶεΙιευ 0ουἰεεεἱουευ όευτ θεεε1εε ἰιυ ε. 6 εἱυε ευσε

ΜεΙΚευόε Καπί: ΒεἰεεΙεε£ νεοεόευ. Ψευεευό υειυΙἰε!ι όἰε ίτυ!ιεε εευου·

εεεεεευ!οεεευευ @Με υεετευευόευ νεεεεεεε ϋΒεε όἱε εεΗεἰϋεε Κἱυόεε

εεεἱευιιυε ἰυ Κεείε Μεἱυευ εοΙΙευ, υυό όϊε Μοτἱνε ευεόεϋεΗἱευ υευιεεεευ,

εἱυε
εϋε!εννϊε!κευόε

Κεείτ Ικευυε υυό όυεΓε όεευ Πεεετεε Μουτ ::υΙκοτυευευ,

εΙε όεόυεευ εἱυτυεΙ εεεεεευευε ΒεεΜε όεε ΕΙιεεεπευ νεεΙειετ ΜΞεόευ:

εε εοΠ Με θεεε2ε όευ Κἱεευευυευϋεόευ Βεεευόεεε εἰυε εΠεΜεἰεΙεευόε

Κεείτ υευευ. Βεἱ εΠευ εο!ευευ νεπεεεευ υευευ Με ]εεεΙ: όἰε Βε1εεΙ'

!”ευόευ ΚἱεευευΒευϋεόευ όεε ΒεεΜ, όυτευ ΑυευΓευ ΙΜ όευ Βτεεεεϋευϋεόευ
εἱυε Εἰυεευεεἱτυυε όεεεεΙυευ Βεεευ νεε!ε2ευυε εοΙεεεε νεετεεεε ευ Βε

νεόεεευ. Πἰεεε νεαπεζε όευει·υ ίοετ, ευεε όεε Με όευεεΙυευ νεεευυόευε,

ευευ ευεείϋΙιεεε ΒεεΜ όεε Κἰεευευυευϋεόε πνἰεό όεεεΙυΒϋεΒεόεευυε
όεε θεεεεεεε Ηιυευ ευ1εοεευ, υυό εε εεΠευ Γοετευ όἰε ΒΩεε8εΒευϋεόευ

Με επί' ΑυευΓευ εἱυεε ΕΙ£εευτΙιεὶΙε εἰυεευεεἱὐευ.
Ζει· Βεεεϋυόιιυε υυεεεεε εννείεευ ευευ ευεεεερεοευευευ Βευειιυτυυε

ίΞεεε όευ νοε!ίεεευόευ ΠΙυΓεευ θεεετεευτννυεί υευευ Με ΡοΙἔευόε8 εε
ευΓϋ!ιεευ. Νεευ όεε Βἰευεεἱεευ ΒεεειεΙἰευευ Βἰυεἱευευυε Πιιόετ υἱυεἱευΗἰεΒ

όεε εεΙἰ8ἱϋεευ Βεεἱευυυε όει· Κἱυόεε, υεευόεευ όΠεεεΙυε εἱυ Με εΠειυεΙ

όεεευ Πεεετε οόεε νεεεεεε Με ευ όευ: Πυτεεεευεἱόυυἔε$ευε εεεεεεΙΕ
νετ, εἱυ εεινἱεεεε 1'εετεε υυό εεεἱευεετεε Ζεετευό Με”, ενεΙευεε Με όἰε

ΒυΙιε υυό όευ Γεἱεόευ Η όευ ΓειυἰΙἱευ υιιε νοειυεΠυεΓε εεἰυ Εεεε.
Νιου όεε @Με Βεεεεἰευϋἔτευ υευευ θεεεεεεεευυε, νεευιϋεε εεεΙευεε όεε

τω" @Με ΑυεευΒ!ἱεΕ ζώου· όἰε ΒεΙἰεἰουεεἰεευεευεΓΙ: εεἰυεε Κἱυόεε
ευόεεε νεείϋεευ “Με “Με όεεεεευ Με όἰεεεε νεευΒΙιυἱεε εἱυ υυεἱευεεεε,
εευενευ!κευόεε Ζυετευό εἰυ: εε ενυ·ό όευ ννϋυεευευ, ΑυεἰεΜευ, Βε

πυϋυυυεευ όεε ευόεευ Ευε1ΒεἱΙε, όεε ΐευιἱΙἰευεϊἱεόεε υυό Ψεεννευότευ
εἱυ Γεεἱεε ΒρἱεΙεευπυ εεϋό”υε0, ω· όεευ εἱε εἱευ Βενεεεευεεεεόευ, όεε
ρυἰευτιυεεεἰἔευ ΕἱυνυΕεΕυυε όεε θεἱεΠἱευευ Μουτ ευ εεόευ!εευ. ΛΠεε

όεε !κευυ όεε Πευε υυό όειυ Ε”εἰεόευ όεε ΓειυἱΠε υυε υεευιυεἱ!ἰἔ εεΙυ,

εε Με εε ειιευ υἱεΜ ευἱυόεε όεε Κἱεευε ευιυ ΝεευΠιεἰ! εεεεἰεΜ.
Πἱεεε θεΐευε αετό υοευ νεεευευε0:, κνευυ όεε 5. 8 όεε εεε€ευ θεεετε

ευεννυείεε ευ Πυυετευ όεε ΒΙΙόευε υευεε ΒεΙἰεἱουευ θεεετεεεεεείε εε

ΜεΙ:ε υυό εεὶυε Ψἰεευυε ευιίεΠετε. ΠΕευεε εεἱετευ Μου ΙΜ υυε υευε

ΒεΙΕεϊουεεευοεεευεευείιευ υευευ όευ Βεἱόευ ευεΞειΠευευ Οουίεεεἱουευ

Με ἱυ ευιειυ ΜΜΜ Μεἱυευ Μεεεε, ενοεευε εεεεόε Ι'οΙε1:, όεεε όεε εε
υευυ1ε δ. 3 όεεευευε υἰεΜ όυεευ εϊυ υευειἱεευεε ΒειΙΠεΓιιἰεε υει·νοε

εεευΓευ νεοεόευ Μ, εουόεευ Με εεε·ἱεεευ ΤυεοεΞευ ευ Πε!» ευΓεευουιυπευ
·
τ εεεεόευ Μ. Μου όεε ὶυ όευι 5. 8 όεε εεετευ θεεεεεευκνυπίε εεεε!.›ευευ

ε. Β



πιο» ποπ ποποτιοπτινοι·ι ο. “Η

Ει·Ιοιοπτοι·οιιο πππ Ειοιπποπο π·ιι·π οπ πποπ οιποι· 8οονιπποπ Ζοιτ οοοπ

»οι οπο ιπ Βοποπ πο νοι·ποπιοποποπ ποοοπ Βοιιοιοππνοι·ποοποο πιοπτ ι'οπιοπ.

πε ιπτ ποπο ιπι Βοι·οιοπ πω· ιιιιπιππιπι, ποππ οιο πω, ο·οοπ οι· ποι
Ιοιοπτ οιιοπ πο· πιο ποιππτ πιοπτ οιπιιιοι ποποιο ιιππ πιιοιοτ, οιοοι· ποοοπ
Βοιιιιιοπ πιοπ οοιιοποπ!ιοπποο, ποιιιο Κιοπω· ποΙοποο ποοοπ νοι·ποοιιοπ ιιι·οιο
οπο, πο πππ οιο ιιππ ποπποΙπο Κιοπ ιο ποοπ πω· δτιοιιοοπο ποπ Τοποπ
πιοπιπιοι πιο οοιιΒιοπ ιποοπποιο ιιιοππ ποπ πιο πιοποπννιπτοι· οιπω· οππ

πτ·ι·ποιποπ Ροιπιιιο ποοπ ιιοτπι·οι·ιοι ΒοιιΒιοποπ οοιι·οποτ πω. πει Ποιο πω
'Πρ, "πιο οποιιο ιιππ Βιοι·οοποπ πππ Ζοι·ινιιιιοιπποπ ποποιοπ ιο ποπ
Γποιιιιοο οιοιΤοοτ οπο, ποπ ο·οιοιιοι· Νοοπτιιοιι ππι·οοπ πο Μπιτ οππ
Κιι·οπο ποικ·οι·οοιιοπ πιοππ.

πο- ιιοπποπ πιο" πιοποπ ιιιοι'τοπ Ποποτποπτννοι·ι πω· οιοοι· 8οιτπ
τω· ιιποιπιιππιπ, ποποι·π Τποιιπ Πο· πποππτ ποποοιιιιοπ ποπ πιοιπιπιιΒ
ποιτοο. πι” οοοπ ποοπτ ιο- νοι·ποποιοοποπ πω' πιοποπι, πιο ιιιι·οπιιοποπ
νοι·πιιιτπιππο οιιιΓοπποοποο Ιοπιπιοτινοπ Ποπιοτο νοι·ποποιοιιιοπ ινοιποπ

ιιιϋποο, πο οι·ποποιοτ ποπ πιο Βοιποποιτοοπ πω· Βοποποιοιι·τιποο 8οποτπιιοποο

Ειοι·ιοπτιιπο οπτποπιοποπ ποπ Υοι·ποπ πιο ι·οι·πιοποο πι· πω· ιο πιοποιο
τοπιιοπ Ποποτποοτονοι·ι νοι·οοποπιποοποπ Ειπι·ιοπτοπο. ποποπιπΙιπ ποποιπτ

ποπ οποι· πιο ιο ποπ Μοτινοο ποποο πιο _ιοτπιπο Βιοι·ιοπτοπο οι·ποποπο

Βιπονοπποπε, :,ποεπ πω· Οπιοπο ποιο ποποοπτοοπ ποπ πιιι·οοι·Ιιοποο νοι

τι·ιιοοπ ποιο ποοο,·· πιω· πιοιιτ ποοιιιοποτ, πο ιπππ ιπιτ ποοιποΙποο Βοοπτ

“ποπ ποοπ, ποεπ πω· θιοοπο οποπ πιοπτ θοποοπτοοπ πω· 8τοπτποοποτπ
ποποπο ποιο ποπ πιο ΒοιιΒιοπ πιιι·οπ Οποτε: ποποιοποο πωπω ονοι·ποπ
πποπ. πιο; _ιοποοπ, ποιιιοιποο πνιι·ποπιιοππιιοπ, πιοποι· Πιπιτο θοποτπ

οοτννοι·τ' πιο' πιο ι·οΙιΒιοπο Βι·πιοποπο πω· Κιοποι· πνιι·πιιοποπ τιποτε
ονοι·ποπ οποι· πιοπτ, πο νοι·πτοπτ οπ πιοπ ποπ ποιππτ, ππππ πιππιοπτιιοπ πω·

Κιοποιοι·πιοποπο ιο οοιιιιειοιιτοο Εποπ πιο Πιιιοππιιτπο ποπ ποπ νοι·πιπι·οπ

πω· πιιτιιοιιποποπ Κιι·οπο ιο ποιο οιποο πιο ιο ποιο οοποι·ο οπο

π
ιο

ποιποπ πΙοιποο πνοι·ποο.

πο πιο: οπο πω· σοι·πο!ο θοοο!ποο!ωπιβ _ποποπ ποπ Μπι·ούι·οποπ

που ποι'ο!!ι“οιιοπ .4πιιο.ι·, που· Ιοιπτο ιο πιοποι· Βοιπο. πιο πϋιιποο οππ
οπο· ποοποιποο πιο πο πιιι·ποι· ιππποπ, ιο οπτποπιοποποι· οππ οιιοοιιιοιποι·
πω· οοΒιιοπτιπο Βιππι·οοπ πι, ο·οιοποο οι· πιιοπιππιποο ποινοιπι·οοπτο, πο
ποππ ποιππτ νοπ π'ι·οιιοποπ πιοποι· ποοοπ Ποποτπποποπο Βοποπτποποοποπ
οππ Μιπππιιιιποοποο ποπποιποπ οιοπιπιι ει·ιιιιπποι·τ πνοιποο πιππ. Πιοποι·
(.ιοποτποπτο·οι·ι οι·ι·οιοπτ ποπ ποοππτοο Ηοποποοπτ ποπ ππιπετι·οοοοπ, πω·

Βιιοπειοπτπιοπιπιιοιτ οοπ πω· Ηιιι·το ποποο ποπ 8οιππιοποπ Βτοοπ; ποιο

απο ιο πω· Κιι·οποποοποπιοπτο ποπ ιο πω· Βοοιιτπποποπιοπτο πιοπτ Ιοιοπτ

ποπ Ζοιτοο πππ Ι.ιιπποι·ο, ιο ονοΙοποπ πιο ιπιτποΙιποπο κοπο ποοι·ιοιοπτ
οππ ιιποι·ιιοοπτ οιο ποοι·πποτοι· Ζοπτιιππ οπο, οιο πονοιτοπ πιοιοποπ (ιιοποτπ

ιιπποπ. Απο 8τι·πιποπτιπιιοοοποπ Βοποπ πιο Ποιπτιιοποο νομο Απιτπ
ιιιιπππι·οοοιιοπ, ννοιοπο ποοπτ ιο ποπ νοι·ποπιοποποπ Οοποτποοποποοο %οι°πτι·οοτ
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νοι·Ιιοπιιπεπ, ειπ«! πιει· ε!!ε Με ιπ ειπεπι Βι·εππιιιιιι!«€ εοιιεεπιι·ιι·ι ππ«!
παπι ιπεἱεϋεπε πι!! νει·εο!ιπι·ίτειπ Βιι·«ι!'«πεεε, επειιει·«!επι ειπ«! επει· ιιιιε!ι

ποε!ι πεπε νει€ε!ιεπ ιπ «Πεεεπι Κι·ειεε, νοπ «!ειιεπ ιιοπετ !«ε!πε !!ι·νι·έ!!ιπππΒ
εεεεΙιιε!ιτ, ιιπίΒείππ«!επ πω! πι!! Βιι·πι'επ !ιεΜετ ενοι·«!επ.

Ψιε «Πε ΜοΠνε ΜΜΜ εεπεπ, εναι· επι· Ζω «!ει· ΑΜ'«ιεειιππ «Με

!ιπ«!!εε!ιεπ Βιι·ιιίεεεετεππε!ιεε, («Μειεεπ ΑΜ'«ιεεπιι€ πἰε!ιτ πι εἱπε πο 8ε!ιι·
ειιιΓει·πιε Ρει·ι«›«!ε επιι·πε!ιεε!ιτ) ιιο«πι Εειπ !!ε«ΠΜιι!εε νοι·Ιιιιπ«!επ, «!ειι

ΜιεεΙιι·ιιπεΙι «Με €ε!ετ!!«:!ιεπ Αιιιτεε ιιπ Απεεε!ιι·ειιπππεπ ίι!ιπΙιε!ι, Με «!ειι
Μ!εε!ιι·ιιπ«:!ι νεΠΠεΙιει· Αεπιτει·, πιπ. Ιιεεοπ«!ει·ει· ΒιιιιίΠεεΠιπιπππ8 επ Βε

«!ι·ο!ιεπ. ,,8ει!!ιει· (Ειι!ιι·επ «Πε Μοτινε πιτ!) !ιπ!ιεπ ινιι·όε«!οε!ι «!ἱεεε!!ιεπ

Βι·ίιι!ιι·ππ8επ 8ειππο!ι!, ενεΙ«:!ιε «Πε €εεετεπεπεπ«!ε (!εννιιΠ «ιπ«Μι·ει· ππ«!

πινει· πιιπιεπ!Ιἰε!ι !«πιποΙιεε!ιει· Επιετειι !ιεει!πιπι!: !πι!ιεπ, «!επ Μιεε!ιι«ιπε!ι

«Με εεππ!ιε!ιεπ Απι€επ ε«ιενεΠ ει· Πι «Πε ετεπι;Ι!ε!ιε Βιι!ιιιι·ε !ιιπϋπει·πι·ε!Β
πω! «!ει· 6!!επι.!!«:!ιεπ Οι·«!ιιππ8 €εΠΠιι·Ιιε!ι π·ἱι·«!,- Με ε!ιι πεεοπ«!ει·εε νει

εε!ιεπ «κι Ιιεπε!ε!ιπεπ «ιπ«! «ιπ«:!ι «!ιιππ επ !ιεε!ι·ε!'επ, ννεππ «Πε Ηεπ«Πππε
ιιι«:!ιτ πιιε!ε!ε!ι επι 8επιε!πεε νει·πε!ιειι ιπ «ποπ ειιι!ιπΠ.“

Πιιε ει·εε!ιειπι «Πε ΜοΠνιι·ππές «Με Βεᾶϋιίπἱεεεε «Πεεεε πεπεπ Βιι·πί

πεπε!πεεε π!ε πιο!!! Β·ειιιι€επ«!; «!ἱεεε!!ιε εε!ιειιιτ πω: νιε!πιε!ιι· ε!πει·εεΠε

επι' ειπει· πΜΜ ι·ιε!ιΠεεπ !ιΜτοι·Με!ιεπ ΔπΙΤιιεεππε; «Με Πε! ιιπε ιπ Βιι«!επ

νοι·πε!ιοπιπιεπεπ 0οπ!!!«πεε επ !ιει·ιι!ιειι, ννε!επει· «Πε ε!ιι εοΙε!ιεε (!εεεπι

!ιει·!ιεἱΓ«!!ιι·ειι«!ε Βι·ίε!ιι·ππΒεπ νει·ιιπΜεει: Ιιιι!ιεπ «ΜΗ, ππ«! «ιπ«!ει·ει· 8ειτε επί

εἱπει· νει·Ι«ειιππιι€ «!ει· 8τεΙΙιιπΒ «!ει· Ι«πτ!ιο!ιεο!ιεπ Χ!ι·ε!ιε επιπ 8τειιτε.

Ψ«ιε ειιιει·ετ «Πε Βε!ιιιπρτπιιπ ωπιιι, πιιιπ ω» Με ππε «!ι'ωεΖπεπ
Βι·Ι'π!ιι·ππΒεπ Βεπιπε!ιτ, Με !π ιιπ«Μι·ιι, Ι«π«ΙιοΙΜ«πιεπ 82«ιετεπ, «νε!επε επιπ
Πε!ιε Βιι·πίπεεεωε πεεε!ιεπ !ιε!ιεπ: επ ε!ιιπ!ιεπ Μι, «Μεε «Πε ίι·ϋπει·π θι·Βιιιιε
«Μι· θι·οεε!ι.. ΒεἔἱειππΒ «!ιιπε8·επ ιιπ ρι·οτεετιι·επ «ιΠεπ «Παπά !ιιι!ιεπ ππ«! «Μεε

«Μ«!«ιι·ε!ι εοΒιιι· νειιιπΙπεεππ8 :«π «Μπι ππειπιτΙιιιΠεπ Μιεενει·ειππ«!πιεε €εΒε!ιεπ
νσει·«!επ !«ϋπιιτε, Με Ιιε!ιε «Πε ΒτεΠππΒ πιι«! Ηεπ«!Ιππεεννειεε ππεει·εε επε«Π8
ετεπ !.«ιπ«!εεΠιι·ετειι ιι·πεπ«! Α«ε!ιπ!ιε!ι!«είτ πιιτ «!ει· ΒιεΙΙππ8 ππ«! Πεπ«!!ππΒεννε!σε
εἱπεει ο«!ει· «Με ιιπ«!ει·ιι «!ει· Ι·Ιει·ι·εε!ιει· ἱπ «!επ πεπε!ε!ιπετεπ 82ειεπειι. Πε

Μ: Πε! ππ ιπ Βιι«Μπ πιε!ιτ «Πε ππιιππιε!ιι·ίιπΜε Ψ!!!!«ϋι·Ιιει·ι·εε!ιεί8 ννιε ππ$ει·

Νπρο!εοπ Ι. ιπ Ε'ι·«ιπ!ιι·ειο!ι, ππτει· π·εΙ«:!ιειπ !ιειπε ΐι·ειε Ρι·επεε Βεεπιπ«!

ππ«! «!«ι!ιει· ιιπε!ι !«ειπε Ι'ι·ε!ε Κιιπ·ιεΙ πεετε!ιεπ !««ιππτε. ΕΙιειι εε ννεπἱ8
Μι 3επει· επ εε!ιι· επ Πε!ι!εΒεπ«!ε (ΜΜΜ «!«ι«!πι·ε!ι !ιει·ΙιεΠζεΐπ!ιι·0 ννοι·«!ειι,

«Μπι ιιπ!ει· «!ει· Βεπιει·πιι€ ππεει·ε _!ε!πἱἔεπ θι·οεε!ιει·κοπε, Με ἱπ «Μπι

Κϋπ!8ι·εἰε!ι Βιιι·«!!π!ειι, «!ει· @Με Βεε!ιτεεπιπ«! «!ει· πω..! «!πι·ε!ι ειπ ΜΜΕ
ε!ε!ιτεΙοε νοι·«ιιιεε!ιτε!τεπ«!εε Βγειεπι ειπεε «!εερο:Με!ιειι ΗΠει·εΙ!επιπε πετ

πω» ιινοι·«!επ Μ!. ΒΒεπ πο ινεπιἔ Μ!. «Μα εε! !)ιιπ!«! πιιεει· Βιι«!επ

«!πι·«ι!ι Ι«ι!ιι·πε!ιπτε Μη ίοι·τ«!επει·ιι«!ε Ρπι·τει!«ππιπίε πιι«! Βϋτ8ει!ιι·ἱεΒε, παπι
«!πι·«:!ι «Πε ίοι·τ«!ππει·πόεπ Απειιι·Πε!ιε ι·οπ Κι·οπρι·πτεπ«!επτεπ πεππι·«ι!ι!πτ

πιι«! πει·ι·ιΜετ Με Βιιπιιιεπ πω! Ροι·τπ8«ι!. !)«ιε ειπ«! «ι!ιει· «Πε νει·Ιιιι!Ι:»

πιεεε, “πιο πΙιπ!ιεπε «ι!ιει· Πε! πιι!«!«·ι·ε «ι·είεεεεπε πεπεπ «Μπ !ιιιι!ιο!.
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ΚΙοι·αα ἱα -ῇοαοα ΙιααιοΙἰαάιοα Βιιιιιιοα !ιοι·νοι·ι·ιο!'οαι ααα αιαα αἱο Ρι·Βοοααοαα

ααα, ααΐ νοΙο!ιο αἱάι αοι· ΒοΒοααναι·ιι€ο θοαοιαοα$νιται·ί αιιιωιι ααα αιαα

αἱο Βιιία!ιι·αα€οα, αοι·οα Ιαοαιἱιαι αἱο Μοάνο πια: ααα Ιιοι ααα 8οιαιιάιι:οα

Βι·ι'αιιι·ααΒοα Ιιοιιααριοα.

Βα ἱαι: ανοΙι!ιοΙιαιιατ, αιιαα αἰο ἰιαΒΙἱάιοα νοι·ΒααΒο Ιιοἰ ααα ια Βααοα

ααα αιο αάιοἰ ΒοιααοΜοα Ει·ίοΙιι·ααΒοα οιαοα μια: αααοι·α Πι·αιιι·ααε ααα
οιαοα μ” νοι·αοΙιιοαοαοα ΟΙιαι·ιιΙιιοι· Ιιαιιοα. Βοἱ ααα ἱα Βααοα αναι·οα
ιιιοΙιι·οι·ο αα!ιι·αιοΙιαιο νοι·Ιιοι·, ααάι ι;ι·οααοα ιιοΙιιιαο!ιοα νοι·αααοι·ααΒοα,

αναιιι·οαα οιαοι· ΒοΗιο πια Κι·ιοααια!ιι·οα ααα ννιαιι·οαα αοι· νοι·ιναιαιια8 αοι·

Πιιαοιιϋα. 8τα!ιΙο ια ΒοαιαοΙιΙοαα, ααάι ασια αιιαιο.Ια |ιοι·ι·αάιοααοα Αααιάιιοα,

ααι· Κἱιάιο ανοαοαιΙιοΙια Βοοιιιο, αοι·οα ΑααϋΙιααε αιο πα απο: Ψιι·ΠαααιΙιοϋ

ααι·οΙιιιαα !ιοααι·Ε, οατοοεοα ανοι·αοα. Με ααάι νοι·αοΙιΙιοΙι ναοαοι·ΙιοΙιοα
Ρι·οιοαταιιοαοα νοα Βοιιοα ααι· Ιἰἰτο!ιο οααΠάι ααάι οι·αάιαττοι·ααοα

ιιοΙΜαοΙιοιι Βτοἰααἱααοα ααα ια Ράἔα οιαοι· αοινοΙιΙ ια αοια Ιιο!ιοα άα

ια αοι· ΨιααοααοΙιαίτ Βοαααοι·τοα ΠοαΙκανοιαο αἰο Ιαοο αοι· Βάἱιαιαιαιιαἱεαοἱα

ααα Β'ι·οιΙιοιτ α" Κιι·άιο οιαοαοι· ΙάιοααιΒ ααα ἰα αοα ποιοι αι·ϋαατοα
Βαααοαατααιοα νοι·ινιι·ΙιΙιοΙιτ παταει; αα αναι·οα αια Ι·Ιοαααααοα ααα Βιιιοα

ιιαάι Ιιοι ααα ια Βααοα πι' αιιααοΠιο Πο! Βοι·ιοΜοι. ναι·ιι;ο!ιοααι ααα

αιιιααΠΒο Μἰαἱαιοτἰααι !ιοααιο αιάι ια ααι· αοα Βοανοι·αοαοα Ζοιτ νοα αοαι

αΙι:οα αγατοια ιιἰάιτ ιι·οααοα. Ποτ Ερἱαοορατ ααι· οιιοι·άιοιαιαα!ιοα Κιι·ο!ιοα

ρι·ονιιια ΙιἱοΙτ αιάι θα· !ιοι·οοιιαετ ααα νοι·ιιαίοΜοι, ααι:οι· αἱοαοα Πιιιαιαααοα

αανοιααααοι·Ιιο!ιο ααα αα!ιοαιι·οιάιαι·ο αωιιω αοι· Κιι·άιο αοααοάι ααα

εααΙιοα. Βιοαα ΠοΙιοι·ιιοααααΒ αοα Βρἱαοομαοα Μαι Ιιοι ααα ια Βααοα

και· Δααία!ιι·ααε ααα ΠΠιι·ιο αα αοαι θοααἱάο. Πιο θοἰαάἱάιοα, ανάο!ιο,

ααι·άι ιιιι·οα οααοαιαοΙιοα θοΙιοι·αααι νοι·ιιαιοαιοι, αο8οιι οιαιοΙαο αεια Ηι·άι

Πάιο θοΙιἱοι !ιοι·αιιι·οααο Βιοαιανοι·οι·ααααΒοα ΙιαααοΙιοα, αναι·αοα Βοαιι·αίι;

αοα ανάτΙἰοΙιοα Βο!ιαι·αοα νααι·αο ασ θιοαϋΒο εοΙοιαιοι. Παπά Μαι οα
παι·ιαοΙιοα ααι· οιιοι·ατοα Κιι·ο!ιοα8οναΙι ααα αοι· ΒιιιιιιααονναΙι εια Ψά

ΙιαααΙαααοα, ννοιο!ιο ααι·άι αιο ααι·ααα !ιοι·νοι·Βάιοααο Οοανοαιἱοα αοα

Γιαοαοα ανιοαοι· Ιιοι·αιοΙΝοα. Ψιο Ιιιιαα ιιιαα αιιάι αἱοαοαι Ηοι·ΒααΒ αοι·
8ιάιο ααα Μια ια Βαι·αιαιοα ααα αααοι·α Βιιιιιιοα νοτΒἱιι8 μα; αααοι·α

Ζαιιιαααοα νοι·8ΙοιοΙιοα? Ψιο Ιαιαα αιεια νοι·ΒαιιΒο, ινοΙοΙιο Μι ααα ααι·
ααι·άι οἱαοα αααααΙιιααννοιαοα Νοαιαιααα |ιοι·!ιοἰἔοῖαΙιι·Ι: αναι·αοιι, ααάι @τα
ααάιαοαι αιοαο ΨοτΙιαΙΦαἰααο ααι·άι αιο Οοανοιιιιοα Βοοι·ααοι αιαα, αΙα

ροι·ιαααοατ αααοΙιιαοα? Παα Βοι·ιιαο αιιάιαοαι αιαα αιο οιιοα !ιοποιο!ιαοιοα

Βι·ίαΙιι·ααΒοα_Βοι ααα ΒοαιαοΙιι Βια, ι;ΙααΙιι ιααα αοαα νἰιΉἰαΙι, αιιαα ια

οιαοαι αΙιαΙιάιοα ιιαααα!ιιιιαννοιαο οιαιτοιοααοα θοααἱοιο, ναι· αοαι ααα

Οσα Βοαναιιι·οα ιαϋΒο, αιο Ιιαι!ιοΙιαάιοα Ρι·ιοαιοι· ανοια8οι· Μααι ααα Δαί

οιιίοι·ααι; ισοιεοα νναι·αοιι αΙα Ει·α!ιοι·, ανοαα αιιια ααι· αιο σωσ- ααα

θοίαα€αιαααιι·αΐοα νοι·ιαοαι·Ι:ο ααα νοι·αιαιαι·ίιο?

Βοι· οι·αιο Ραι·α8ι·αρΙι ααα αοαοα Βιι·αΐΒοαοικοα, αοι· Ζααατα δ· 686 α.

κα αοια Βιι·αι'ΒοαοταΙιαο!ι Ιιοαιι·αϊτ θοιαιΙιοΙιο απο αἱάιι ααιοι· νιοι· ΨοοΙιοα
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θεϊόπειιιυε, ντεππ πιο ιπ πιπόἱουεπ Ύοι·ιι·Ιι'ποπ υπό 8ο!ιι·ιΠοπ πἱοΜ οίνου

πω· 8τιιοτειιο€ε υπό Βιεετευοπϋι·όεπ, εοπόοι·π οπου πω· ειπποΙιιε ΟΙεεεεπ,

διόπόε υπό θοπουυεπεοππίτευ όοι· 8ΙππιεΙιότυοι· πιόε!πό πυΒτοιίοπ.··
Κοἰπ οἱπιἱΒεε όοι· ἱπ οἱπειπ Νιιοπιτπεο ευ όεπ ΜοΠνευ ππποίιΠιι·ιεπ

πυεννόι·ιι€οπ πωπω μια ΜπυΞοΙιιΠο!ι όει· Αευεεει·υπΒοπ όει· ΟοιειΙιοΙιοπ
ἱπ ππιι.Ιιο!ιεπ νοι·ιι·ΕΒοπ υπό 8οιιι·ΙΓτοπ πο που: Με όἰοεοι· Ροι·π8ι·ιιυπ,
υπό ου Μ; εἱπ Ππι·εοΜ Βευοπ _ιοπε θεεοιη;ουυπποπ, ενοππ ιποπ Με Μι:

όειπ νοτΙἱοΒειιόεπ Ιιπόιεο!ιοπ θοεοποπτυυτΕ ου! 8Ιοίο!ιο Ι.ἱυἰοπ πιοΠτ.

Πιο ειππιΒοπ ποιοι θεεετπο οπο όευΕεοΙιοπ Ποεεωιπο!ιοι·π, ννεΙο!ιε

πιοπ Ιπιτ ιιυίππόοπ Ιιϋπποπ, ειιι·οοπεπ "πιο Μουτ Νοευ νου Αππι·ιό”επ
εοΒεπ Βιεπιεοἰπτἱοπιυπεεπ υπό 81επτε!ιοπϋι·όοπ, ποπόει·π οπου ι;ε8επ

>,8τόπόε υπό ΕἱπυοΙπο,“ οπει· πιο πεπιι·πίεπ Μουτ εἰποπ όεόοπ ,,'ΓπόοΙ“

όοι·εεΠιοπ, εοπόει·π πυι· ,,8οππιό!ιυποεπ, Ειιι·επΙκι·ΕπΕυπποπ, νοι·υπΒΙΕπιρί
υπΒοπ;“ όπου όεΙιπεπ εἱε όεπ Κι·ειε πιοΙιτ πω! πΠο ,,ΟΙπεεοπ υπό θεποεποπ

υοΙιπΗεπ“ οπο. Ψπει ἰπ Βι·πυπεο!ιονοιε υπό Ψυι·ιτεπιποι·8 όιεεε θεεοιπο

πεειι·πΓεπ, Μ: πει υπο πο!ιου ΐι·υ!ιοι· όπτο!ι δ. 681, 681 π. πιό: Βιι·πίεπ

Ιιεόι·ουι.

Πἱε πυποι·όου2εοΙιεπ θοεειεε, ονοΙοπε ευ όεπιεεΙΙιεπ Ζννεο!ιο υπο·οΙ'υ!ιι·τ
ονοι·όοπ εἰπό, πεεει·πίεπ πΙΙο πιόεΙπόε Απ8τἰιῖε πω· @που όοπ Μπιτ υπό

όἱε ΒεΒἱοτυπΒ; πἱοΙιτ αυτοι· ποπποπ πιο ,,(Πιιεεεπ, Βιι3πόε υπό θοποεπεπ

εο!ιοΒοπ." >

Ευ ἱετ εο!ιονει· εἱπιυεοΙιεπ, Με πποΙι όιεειοπ Βιι·πΠιεπόπιπιυπΒεπ εἱπ
οπτἱειΙἱοἱιει· ΡτεόἰΒοι·, ονοππ οι· όοπ νοτεοπἰοόοιἶεπ βΙππποπ υπό Βόιπόεπ

όοι· Μεπεο!ιοπ υπο Ιιεεοπόει·π ΡΒἱοΜοπ νοτιιιιΙτεπ υπό οιπποΙιπι·ι'οπ «Μ,
που οι· όπου όιυπ ιιοΙΙ, όιεεεε οπου Ι‹πππ, οπιιε ΙιεεΙππόιε ἱπ θείιι!ιι·

οἱπευ ΒΕι·πΐρι·οοουπου ου εο!ιονο!ιοπ. Πι· Ιαιππ όιοπου πόιπΠοπ Μουτ ννοΙιΙ

τΙιυπ ο!ιπο όἱε ΓουΙοι· υπό δυπόεπ πιόοιπό πυιιυει·ειΙ'επ, κνοΙοΙιε Βεἱ όιοποπ

ΟΙειεεεπ υπό Βπιπόοπ υΙιει·ππυρτ, υπό ἰπεΙιεεοπόοι·ε ἱπ όει· Οο€επενπι·ι:

ννιιιιι·ποποπιπιοπ ονει·όεπ. Ψεππ οι· όἰεεεε τΙιυτ; νο·οππ ει· όει· θΙπευε όει·

@που Εουτι·, όοε ι·οι!”οι·π Ιιοπεπεπ!τει·ε, ονοππ ει· όεπι ΑτΙιειιει·ετιιπόε,
όειπ 8πιπόε όσοι· 8τιιιιτυποππιτεπ, όεπ Ηοί!ευτοπ, όεπι ΑόοΙ υπό όοι· (ΜΜ
ΉοΙι!κοπ ι!ιι·ο Γο!ιΙει· υπό [ποιου τοόο!πό νοι·ΙιπΗ: :ιο Μ: οι· Μου όοιπ

!π!ιπΙ2 όοε Ζυευτεεε δ. Β86 ει. πιό (ἱοϊππἔπἱεπ υἱοΙιι υπτοι· νἱει· Ψοο!ιοπ

ευ !ιοετι·πίου. ο

Βἱε Ιιο!ιι·πιιππο! όευ Ιιϋποι·π ϋΠοπτΙἱοπεπ Πυτοι·ι·ιοΜοε πι Επι; υπ

Βεόιπ8ι: ότι πει υπο; όἱο υεΠι!ιι·Ιιοπετοπ Ιιο!ιι·πιοιπυπποπ υ!ιοι· όἱε Μου

όΒετεπ ?τυπου όἱε ΜΜΕ υΠοι· ΨετπιῖΙτπἱευο υπό ποοπποειοΙΙιει· Ροι·ποποπ
όοι· νοη;ειππου!ιειτ υπό όει· θεποπυ·πι·ι, ΤπόοΙ ΒοΒοπ 8πιιιτυοιπι·Εοπτυποεπ
υπό Βοεειιτοπ ποιπιπεπ Με: νου. Πει· ἔοτἰπἔετε νοι·ευο!ι Ιιἱετἰπ όπου

πυι· εἱπἱΒε θιιτππι.ίεπ όου Μπποεοε υπό οἱποι· νοι·πόπωοεπ 8εΙΙιυόιοεοπτόπ

ΕππΒ υπ Ιπιοι·εεεε όοι· όπποπό, όεε Βιιιυιου υπό όει· ΒοΙἰΒἱοπ ευ ει·Ιππ8επ,

ννἰι·ό πιο οἱπ πουκνει·ευ Αποπτπτ @που θοἱετοείτοἰποπ υπό Βόόυπε 8ο
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ιιι·ππόπιιιι·ιιι. Πιο Ι.ειιιιιιιππει όεε.(ιειετΙιειιεπ παει, όεε Μ'επιιιειιεπ Ι.ειιι·ει·ε

όεε Ενππ8ειιαπιπ, Μπα πιιπ :πιτ πεπα;;ειιιπ επεεπ 8ειιιππιιεπ αιιι€ειιεπ
ενει·όεπ. Ψειειιει· Ψιιιει·επι·αειι! Ππό όππα ποοιι όιε Γι·ειιιειτ όει· Ρι·εεεε,
ια νειεΙιει· ΑΠε ΑΠεε τπόειπό ιιππι·ειι'επ, από €ετιιόε όιε Κιτειιε πιτ πια

όειπ ενιιόεε$επ Επι; πω· όει· ειιι·ιειιιειιε Ρι·εόιεει· εοΠ πω" πιιε θιπεεεπ,
Βιιιπόε από θεποεεεπεειιπιιεπ παι· Μπι παεερτεοιιεπ οόει· επιιινειι;επι
ιιιόειπ όιιι·Ε ει· παπι. ι

- Δ

ν Ι)ει· ιοι€επόε Ριιι·παι·πριι 686 π. ιιεειι·πιτ θειειΙιειιε, "και Μπιε
νει·ι·ιπιιιππΒεπ πιιειιιιεπ, όιε ππειι όε11 Βιιιπτεεεεειπεπ όεπ νειιιιοιιεπ Βε

ιι6ι·όεπ παεεειιιιεεειιειι παειειιεπ, πιιτ εοεπι· Με πα εννιά όπιιι·επ Αι·ΙιειΕε

ιιπαε-8ιτείε.
4 Π

πω· ιιππόειι εε επι νοπ όεπ Πιι·επι:επ όει· κνειιιιεΙιεπ από πεπι
ιιαιιεπ ίιεννπΙι; νοπ Γιιιιεπ, ινειοιιε ιιειπε εσωιω8ιιειι !ιει·ειιεπ, ινεππ

Βιιιιιι: από Κιτειιε πει επιπιππόεπεπ θι·εππειι·ειιι€ικειτεπ ειπα πεπεπεειιιΒ
νει·ειπιιπι·ι: ιιπιιεπ, Με όαι·ειι όιε οοπνεπιιοπ νοιιι 28. .Με ν. ό. πεπειιειιεπ
πι, ενειειιε ειπε: ειπε 0αεΙιε νοπ νει·ιεεεπιιειιεπ από Ζει·ιι·ιιτιιιιεεεπ
πιιει·όεπ, ενεππ πω ΒιππτεεεννπΙτ ειπεειιι€ νοτι;ειιι, παπα παει· ιιιι·ειιιιεΙιε

νει·ιιιιιιπιεειε Πεεει:πε από Υει·οι·όπαπΒεπ πιιπ από ππειι Βειιειιεπ Ιιεειιιπιπτ,

να παππειιΙιεεειΙιειι όεπ Βιιιπιειιειιϋι·όεπ ·εα=έετιιειΙτ ινει·όεπ επι!. Πεεε ια.
ποιοιιεπ Ιι'ιιΙιεπ όιε διπειτπ,εεενπΙι, πω” ειπα κα νει·ειπιιπι·επ, Μπιτ από πο

ειπα από πωπω επεΙειειι Μ, όππιιτ ενικό όπε ππιιιι·ιιοιιε πεειι88εταιι
ειιιιι πιειππιιι νει·εϋιιπεπ.

Πει· θειετΙιεΙιε πει όιε π" ιπ όιεεεπι Ρπι·πει·πριιεπ Ιιεπειειιπετεπ
ΑπιΕπιει·ι·ιοιιιαπΒεπ πππ επιενεόει· ιπιτόειπ Βεννπεετεειπ από ιπ όει· Μειπαπές,

ειπ Βεειιι όει· πω”. παεπαιιιιεπ; οόει· όιεεει Βειναεετεειπ από όιεπε
ΜειπππΒ πιτ πιοιιτ νοι·ιιιιπόεπ, ποπόει·π ιι·Βεπό ειπ ππόει·ει·, ειι·πιπαι·όιεει·
Ζνι·επΕ. Ιπ όιεεεπι πινει£επ Μπι τειοιιεπ πι. πειιοπ Βεπτειιεπόεπ πω·
πεπει;πε από Ροιικεινει·οι·όπαπΒεπ πειινιεει πππ. Ια Μπι ει·ετεπ πιιπ ειπα·
Μια όπε επιιιεοιινε Μοπιεπι: όει· τεειιιεινιόι·ιΒεπ Διιιιιοιιι, ιπεΙειιι·ε πα
ειπεπι νει·πειιεπ από ειπει· Βεειτπἰαπἔ ωοιπωιοπ Μ; όιε Βιι·πίε εεΙΙιει
πιιει· ενιι·ό, πει ειπειπ εοιοιιεπ Βειναεπιπειπ από ιια ειπε: ποΙοιιεπ Μειπαπε
όει· Βεπιι·πι'ιεπ, ει:ι'οιεΙοε εειπ.

Ιπ όειπ "ει" Εοιεεπόεπ Ζαεπακριιι·πει·πριιεπ ικα όεπι Βιι·πι€εεετε

παπα, 5. 685 π., ιινιι·ό πιιεεεερι·οοιιεπ, όπιε όιε δ. ΜΒ από 5. 671 Με

Βιι·πιεεεεωιαειιεπ Απινεπόππε ιιπόεπ εοΠεπ πεεεπ πειαιωιιε, ενειειιε-πα

όεπ ιπ ιεπεπ $5. πππεπειιεπεπ Ζινεειπεπ ιιιι·ειιιιοιιε πωπω ππννεπόεπ.
Ψειειιεπ όιεπε ΖενεεΒε ειπό από ενεΙοιιεπ όιε ιπ ιεπεπ 85. επιιιπΙιεπεπ

από πα Ιιεειι·πι'επόεπ ΗππόΙαπιεςεπ, ενικό ειπα πω: όεπι ΨοιπΙππι όιεεει· 58.

ει·πειιεπ, όεπ Μι· πιει· ι'οιεεπ Ιπεεεπ:

5. 618. .,ννει· (ιεννπιι οόει· Βι·οιιαπΒεπ :πιτ Πειναιι (5. 2?8) €επεπ
·

οιιι€ωιιιιιε Ρει·ποπεπ ππινεπόει, απι Με πα όει· Ει·ιππεαπε οόει· Ζαι·ιιοικ

παιιπιε ειπει· Ψει·ιιι€απι.; οόει· Αποι·όπαπε 0όει· πα ειπει· ειπόει·π Διιπε
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ΙπιπόΙππ8 πι: πϋὺπἰ8επ σόι:: εἰο ενἱόε: Πι:οπ 7!ΗΠοπ νοπ εἱπο: ΗυπόΙυπε
π.ΒευππΙτοπ, ενἱ:ό :αυτ Κ:πἰε8οῖππΒπὶεε πἱοΜ πω: ΜτΙ' Μοππτοπ Με:
Δ:πεπεππυε Με πυ ω: .Μιτου πεετ:πΠ.“ .

Βε ενἰ:ό πΙεο όἰο Από:οπυππ υπό Απενοπόππε νοπ Η:πΜἱπΙιοπ θειι

ευ:οπ ΒοΒοπ ππΙσπο δτπιπ:επεπιπτεπ 1π.ιωππω ΒεΙἱ8ἰοπ. ενόΙοπο ίπ::

Βοεοϋπο Βοοπτενε:Ιιπιππποπ παμπ όἰοιΚὶ:οπο νε:ϋποπ ΙιοΙϊεπ, υπό Μου

όπόυ:οπ ότε: ἰπ όευ Κἱ:οποπ8εεε$πεπ πυεμερ:οπποποπ Κἰ:οπεπε£:πϊεπ

εοπυΙόἱἔ πιπο!ιοπ, Μου όἱοεο:π πωπω θεεοτποπΕννυ:ί π!πϋππποεετω όπ:

Από:οπππ8 υπό Απενοπόυπ8 νοπ ππγεἰεοπε: θεενπΙτ Βοπεπ οπ:ἱΒΙ‹οἰιἙἰοπε
Ρο:εοποπ. _

Με ΒεππιπόοΠοπ, ενο:πποπ :πππ :Παω κενά ΗυπόΙυπἔεπ Με πω”
πεπππόεΠ, πππ πω. πω” όευ ε:ετοπ ΜΜΕ πΙε που: υπεπΙῖιεεἰΒ: Η::

νσἰόε:ερ:ἰοπτ όἰο ΕοΒἱΕ, όἱο ἱππε:ε νο:εοπἰεόππππἰ£ όευ· ποἰόεπ Ηππό

ΙυπΒοπ υπό όπε πω.» Μ: πω... Α

Ι)πε Ψοτπ:εοπεπ Μ: θου·πΙ1€π8€ωεεϊτ, Μου.. ἰπ όἰεεοιπ ΡπΊΙο
όυ:οπ Με Απενεπόπππ νοπ Η:οπΙ:πΙωπ Οόπευ:επ πεπππποπ ννοι·όοπ πω!.
ννἰ:ό ΜΜΜ: ίπ όοιπ δ. 278 όεε 8τ:πΐΒοεπτππυοπεε ἰπ ϊοὶἔεπόεε: Ψοἱεπ
Μπα: ππ.μΒοποπ:

`

θ. 278. (νο:Β:ποποπ Μ: θπνπΙ:τπᾶ£ἱΒΒεἱ€.) ,,77ο: «όπου Απόο:π
όπ:οπ ΑπενεπόππΒ ενἱόε::εοπτΙἰππο: τΙ:ΜΜιο: θοενπΙ8, Με: όυ:υπ υπ
Βενεπόπο, υπ!. όο: θοίππ: υπνο:πϋ8Ιἰοπο: υπό ππππννεπόππ:ε: νο:ενἱ:Ι:

Ιἰοπυπε νε:!τυπόοπο Β:οπππεοπ πππ ννἱόο::εοπιΙἰοπε: £πότΙἱοπι:: θοννπΙτ

ευ «πππ ΗππόΙυπ8, ΒυΙόππε οόο: Ππτο:Ιπεεππ8 πϋιπἰμ, ενἱ:ό πό: θιεΙό,

θοἰᾶπἔπἰεε Με: Α:πεἱτεππυε Με πυ :από .Ιππ:οπ 8πετ:πίτ.“
Κεἰπ Με:Επιπ7, ενο!οποε Με: όευ Βεε:ΗΙ' Μ: (ἔοννπΙ£τππτἱ8ππἰτ π..

επιπππ, Βοπιιπ1: π.: όευ Ευοπ!ἰππεπ Πε·πευ:επ νο:. Απἔεεεποπ όπνοπ,

όπεε όἱο Αυευπππές πἱπεε Βεοπτεε, Με όἱο ευετυπόέμ 8οἱεόἱππε Βοπϋ:όε
εἱε νο:πἰιπππ: ἰππο:ππΙΒ π"... ΑπιτπππΕυἔπἰεεο, Ιτεἰπ ννἰόπ::εοπτΙἱοππ: Απ:
Μ, επ Με: όπου πεενϊεε Με: ποἰπο Απ εἰπο: ,,τΙιότΙἰοποπ ΠοενπΙτ.“ νο:,
πω!» οἱπο π:0ι.....€ ,,ιππ: Μ: πω:: υπνο::ϋΒΙΕοπο: υπό πυυπενεπόππ:ε:
νο:ννἱ:ὶΙἱοπυπἔ.“ Βε Πιπόπ πω· όειππ «Με ΑππΙοἔἱο επόεοπεπ Μ: Η:

δ. 278 όπε 88:πΈποεοΜΒυοποε ππΒείϋπτΙ:επ ΗυπόΙυπΒ υπό πω: Η:οπΙΜιοπ
θεπευ: επ", ενοππ 5οπο ΗππόΙπππ όπ:Ιπ πεε2ϋπόε, όπεε Εἰππ: όε:π Απ

όο:π, ἰπ όωπ Με: Βοπποἰπτεπ ΠΙΝ π.. Γ:ευπόεοππίτ πυίΒϋπόἰ8το, π...:
ευΒ8ο, οι· ενοΙΙε πππ :πππ Βοἰπε:Ιοἱ νωπό::- ππόι: πεπ:: υπό «πππ οι·
Πω όπόυ:οπ ευ: νο:πππυιο Με: Ππτο:Ιπεεππυ νοπ ΑυπεπππόΙυπεοπ πο
ετἱπιπιππ ενοΙΙτπ. Ι)ευπ ΜΜΜ: εἰποπι εο!οποπ Ψε:Γππ:επ όοε ΒἱππεΙπεπ

μπω όευ ΒἰπποΙπεπ Μ; Με ετπ:Ικετο όε: Η:οπΙΙοποπ Οοπευ:επ. όἰπ Βικοοιπ
ιπυπἰοπτἱοπ, πωπω ΜἰτἔΙἰεό Μ: πω!. εεΒοπϋπε:. Ψυι !τιιππ :πππ οἰπε εοΙσπο
- ιπο:πΙὶεοπε Εἱπννἰ:Ιτππ€, :Μουσε ΜΙ. Ιτιππο:Μ ρπγεἱεοπεπι πππ, π1πτο:ΜΙοπι
ΝποπτΙππΙ υπό @τετ πποπ Μ: Ικοἱπεπ πποπιπιπΙΕΒοπ πό:Βο:ΙΞυποπ υπό ποπ
@οπου ΓοΙΒεπ νο:Ι›υπόου Μ, υπ: εἱπο: ιπϊιιΙὶππεπ θυνσπΙ8 ευεππ:π1οπετε!Ιοπϊ



Ποποι· ποπ ποποτποπτινοι·ι ο.
Ε

7 Αποποοπποι·ποιιι ιπτ πιο οποιο ιπ ποιποπ Ι·'οιΙοπ ποπ νοι·ποπιοποο
ποπ ππι·οοοπ πιο ιιπι·ιπο Βοποποποοποιτ πω· Ηοοπιιιοποπ. Βιο πιι·οπιιοπο

Βιι·πιο ονιι·π οποιοι· οοΒοο Βοοιοτο πιο ποΙοπο, ποοπ πο ποιο Ζννοοπο νοι

πιιοπτ, πιο νοι·τποιιο πο· πιο ποτποποοποπ Κιι·οποπποποιποπ ποπ Κιι·οποπ-

πιοποι· απο οι·ονοι·ποο, ποοποι·π πω· Βοπποι·οπο ποπ Βοττοπο πω· 8οοΙο ποπ

ποιο 8οπιιτπ πω· Κιι·οπο. Εοπιιοπ Βοποι·τ πιο οποοποιοιπτο Αοειιποοπ πω·

οοπποι·οο πιο ποιο οοποπτιοιτποι·οο Βοοπτο πω· Κιι·οπο. Πο τοπτ ποιπ

8τοπιο οιοιιτ πο, ιιποι· πιο ι·οιπ πιι·οπιιοποπ ΑπποΙοποοποιτοο, ποιου πιο

θοπποι·οο 8οπϋι·οο, πο οοτποποιποπ. Ι)ιο πιω· οιοποίιιπι·το Βοποπιποποοπ
ποπ Βοοπτοπ πω· Οοπποι·οο πο: Βοποπ ποπ ι'ιιιποι·ο Βοοπτπποπτποπ πω·

Κιιοπο, ποποο ποπ πιιπιποπο οι·πτο Οοοπτιτοτιοππ-Βπιοτ, πομπο πιο Οοο

νοοτιοο Απ. ιν ποπ ν, Βοο·οο πιο Ρι·οοιοπιιιτιοο νοιο 7. “οι π. π.
.πομπο δ. 1 ποπ 7 ποπ οι·πτοο θοποτποπτννοι·ϊοπ, ννοιοπο Ρι·οιποιτ ποπ

δοιπετπτιιοπιπποιτ πω· Κιι·οπο νοι·πιιοποπ. Ψππ πω· Μπιτ τποο ποπο οι,

πιιππ οι ποπ Οοπποι·οο ποιπο πιιι·οοιιιοποπ ποιποο οπο. οπιι οι· ονοιτοι·,
πο ποπο ιιππ οιοοι· Βοιππτπτιιοπιπποιτ πω· Κιι·οπο ποιοο Βοπο πιοπι· ποιο.

πιιοπο πιο Μοτινο πω· Βοοπτιοι·τιποπο πιοποι· Βοπτιοιοπο νομο Απο

ιιποοπ οιοοο πω· Κιι·οιιο ποπτοποοποπ Βοοπτοπ οιιτ οροπιοτιποποι· Βιοποι

ποιτ πιο Βοππορτοπο ποπποι·οοποο: ,,Ποι· δτιπιτ ποιὶοπιτ ποιποο Βοπιοτοπ

Νιοπτπ, ποπ πω· ΒοιιΒιοο ιιππ ποιο πιοοποπ πιιονιποι· Μπιτ; ποππππιπ

ποοπ οιο Αοπιππ οι πιο θοιπτιιοπιιοιτ πο πιι·οπΙιοποπ Βοπτιοιοπποπ νομο
Αιοτππποπιοποοπ ππι·ιπ πιο ποιοοποπ π·οι·ποο. ποοπ πιοποιποο Κι·πιτ ιπι·οπ

Αιοτοπ ποπ ι·οΙιπιοποπ θιιοοποπ ποοιοτιποπτιποο“
-- οιοοο πιο Μοτινο

πιοπο Βοποορτοπο ποπποι·οοποπ, πο ιπτ οπ ποπννοι· πιο ποοι·οιιοο, πιο ιποπ

ποπο ποιοιοοπ πο”, ποπ Μιπιπτοι·ο, Βιιτποο πππ ειπποι·π Βοοιοτοπ - ποπ
ιπτ ποιο Βτοπτο - οιοο ποιοπο ΠπτιιιΒιιοπποιτ ποποποπιοιποο. πει ιπτ

ποπιινοι· πιοποπ πο ποοι·οιιοπ, ποποοιιποι· πω· θοποπιοπτο, κνοιοπο πο νιοιο

Βοπιιιοποποοπ πω· Κιιοπο ποιποποιοπποτ πιο; - οπ Μ: ποπννοι· πιοποπ πιο

ποοι·οιιοπ, πο πιο Μοτινο ποιππτ πνοιτοι· οποο ποοοπ, πιιππ πω· πιω· Πο·

οοιοπιποι· οοποοποποπο Βτοπτ, πιοπ ιο οιοοι· Ψοιπο οιοοο Ειοιιοεπ πω' πιο

ιιιι·οπΙιοποπ Υοι·ππιιπιππο πο πιοποι·π πιιοπτο, ω, οοιι·πποο νοπ ποοι 8ττο
ποπ, πιο Οιοοιιιοτοοπ οιοοο πονοι·ιιιιιπποιιποπ Ριοπιοι·οπο ιιποι· οπο ιποοποπ

Ιιοποπ νοιππιτπιππο ιοπτεοπτοιΙοο, ννοιτ ιιποι· πππ ιοοπτο Μοππ πιοπιιπ

οιοο. Βοπο ποιππιτ ποιππ, πνοπο ιοοπ νοπ ποπ ΒτοπτπΙοπιιοι·ο ιο οιοι·πι

ιιοι·ιτιιτιποποπ πωπω πιοπτ ιπιιοοι· :πιτ Βιοποι·ποιτ ποτ ππποποιοπ πϋπιιοπ,

ποιιπ πιο πιο Βοιι€ιοπ οππ ποπ (ιιιοοποο πω· ποτποιιποποιι Ιζιι·οπο ιιιιοπ

πω· μπω Βοποπ Ιιοοποο, πιο οποιοι ποιποιποπ ποινιπω· ιποιοπποπ πο πο
ιοπιοο, πιοποπ ιο Ζοποπιτ οποπ πω· νοι·ιοπποοππνοιππποι·οοπ νοιπ οπο”
1849 οοπ πποπ π. 3 ποπ οι·πτοο θοποτποπτννοτιοπ ιιοοπ νιοι ποοιποι· πιοποι·

οπο νοιποπποποτποπ ποιο.
ΠοπποΙπο πιο νοο πω· Βοποπιιιοποπο πω· Απονοπποπο πω· ιππι

ιιοποπ Οοπποι·οο ππι·οπ πιο Ηοι·ποιοιοποπο ποπ π. επι ποπ 8τιπιποποτιο



“)8 Βεάειι: ΒειιΙιεοιιι·ΙΙ'ι Με Ει·ιΙι. ν. Ρι·εΠιιιι·,ε ν. 22. Με! 1800.

ιιιιάιοε. Πει·εάΙιε Μιά ειι€εινειιάει: ω άἰο θεἱειἰἱοιιειι, εάάιε @με
οπότε ΒΙιτε!ιοάοι· άει· Κιτάιε, άἱο Ιιάιιε Βιιιιιιε!ιοιιιιιτειι ειιιά, (.7ειιειιτειι

ιιιιενειιι!ειι. ΗΜ· ιετ άιο οικω· ειιι ειιάι·εε νει·οι·οάιοιι νοιεειιοιιιιιιοιιε
διάιειιιιιιιοιι άει· θειιειιι·οιι, νο ωοδιπειι, ιιοάι οιιΙΜΙοιιάει· Με άἱε Βάι
ειιιιιιἰοιι άετεεΙΙιοιι ποιοι· θενειιιΜιιιέΚοιι; άἱε ιιιιἔειιοιιιιιιειιο ΑιιιιΙοειε
ιιοάι ιιιιις!ιιιιο!ιο!ιοι·. ΙΜ· θ. 671 άσε ΒιιοΓεεεειειιιιο!ιοε ιετ ίο!Βειιάει·:
,,(ΟυιΜιιΙιτιιε Ειρι·ιεειιιι8 άιιι·άι Αιιιι·οιιάιιιιε άει· ΑιιιιεεενιιΠ, οάει·

Ι)το!ιιιιι€ πιά άοτεεΙΙιοιι.) Πει· οΙΤι·ιιιΙιάιε Πἱειιοι·, κσάο!ιει· άιιτάι Αποτο

άιιιιις άει· Αιιιιεδεινε!ι οάει· Ι)ι·οιιιιιιις πιιτ άοτεο!!ιειι άειιιειιάειι ιιϋιιιι€τ, άπο

νοτάιεΠε επι ρενοΜειι, Με Μπι ιιἰάιτ εεΒιιιιι·ειι, σου:: ιι·άάιοι· Με

ΒΙειάιε Ψειεε άειιιιιιιάειι Πι ι·οο!ιιεινιάτιΒει· Αεεκιι ιιϋιΜετ ειιισιιι ΑΠάεΗ1
νοι·ι!ιειΙε πο μπω», άίε Με ιιιάιτ 8ειιιΠιι·ειι, Μιά Με άει· οΙΤειιι!ιάιοιι
Ει·ιιι·εεειιιι€ εάιιι!άι€, ιιο!ιειι άσοι· Βιι·ιιίε άεε εοπιάιιειι Υει!ιτεάιειιε πιει·

Ετρι·εεειιιι€ (δ. 417 Με 410 ιιιιά δ. 422) ειι€Ιειο!ι πιο άει· Βιτείεά άει· Π
ΠιειιετειιιΙοεειιιιε οάει· Πιειιετειιιεεωιιιι€ 8ειι·οιΤειι.“

Βιιε Βειιιοιιιε νει·ιιι·εο!ιειι άει·άΣηιτεεειιιι€ ειιει·, άεεεειι ΒΕι·οίε ιιι

εἰιιειιι εοΜιειι ?Με άει· θειετ!ιάιε, ιιάιοιι άει· Βιοιιετειιτεοτειιοειιιιεειι
ετε!ιειι Με, εοΙΙ Μάι 5. 417. άεε Βιι·είεεεειιιοιιο!ιεε Ιιεειι·είι: νετάειι Με
ειιι Βιιιιιι. Με Βιι·εί'ε άεε ΒιιιιΙιεε εΙιει· κι €ειιιιιεε δ. 412 άεε ει. Π. Β.
ἱιιι ιιιἱΙάεειειι Β`εΠε Ζοο!ιάιειιεεπείε νοιι ειιιειιι Με ειι εάιι άειιι·ειι.

Με Μοτῖνε Με άἰεεε Βεειιιιιιιιιιιιε ιιι άοιιι ιιειιειι θεεε2πειιτννιιά',
νοι·ιιιιάι άιε 8εἰειΙἱοΙιειι θειιειιι·ειι άειι Ει·ριεεειιιι€ειι άει· οΙΤειιιιιάιειι

Βιειιει· @Με εεειεΙΙι Μιάου, ΙιειιιειΙιειι πι· Βεο!ιιίει·ιϊΒοιιε άεεεεΗιειι
ιιιιι· ιι

ι

άει· Κάτω ΓοΙΒειιάεε: ο ι

,,ΑΙιει· επιι ιιΙοεε οΙιτἱΒΒεἰιΙἱοΙιε, εοιιάει·ιι ειιάι ιιιιάει·ε Ρει·εοιιειι,
Ιάιιιιιιειι άοτάι Μι·άιΙΙάιε 8ιτείειι :κι ενιάεττεο!ιιΙιεΙιειι ΒιιιΒειι Βειιϋιὶιἱἔι

πετάει” ιιιιά οΒιιοιιιεε Ιιεϊιιοιιι ΖινειίεΙ ιιιιιετΠοεοιι άϋι·Πε, άιιεε άει·

δ
. 671 (Ποπ ΕηιτεεειιιιΒειι άει· οΙΤειιάιοΙιειι Πιειιει·) οιιιιε Ιιεεοιιάει·ε Ετ

ννε!ιιιιιιιε ιιι εοιάιειι ΓεΙΙειι ειιάι εεεειι θειειΙιάιε Αιιενειιάιιιιε Ιειάει, εε

εναι· εε άοάι ι·ιιάιεειιι επί άειιεεΙΙιειι Ιιἰιιειιινεἰεειι.'° > _

Με Μοιἰνε άειιτειι Ιιειιιε ΠιΠε ιιιι, εεΙιειι Ιιειιιε ΒεἱερἰεΙε, ενειεΙιε

ω νοιι ,,νάάει·ι·τεοΙιιΙιο!ιειι Βἱιιἔειι," Μει· Βειιιειιιι εά ιιιιά άει· ΖινοεΙι
άει· εειετΙιάιειι θειιειιι·ειι :πιο Ιιϋιιιιε. ΙΜ: εε άει.Ι‹Ι›ιιι·, άιιεε άΙε Ιιιι·άι

ΙἰοΙιειι Βιιιιϊειι ειι€ενειιάει ει·ειάειι, επι άσιιιειιάοιι επι ιιϋάιἰεειι εἱιι νει·

Βι·εοΙιειι οάει· νει·Βάιειι επι οιπο? Πι άἰεεειιι ΓεΙΙε ντϋι·άε άιιε Βιι·ιιΓεε
εετάιιιο!ι εάιοιι Μιιιάάιειιάε Βιιοίοοειιιιιιιιιιιι€ειι άιιι·Μειειι. Πει· 8

. 571

άεει 8ιτείεεεειάιιιοΙιεε ειιιΜι!ι: ιιΙιει·, Με Με εεεάιειι ΙιεΙιετι, ιιια:Μ άἱε

Ει·νιιιιιιιοιι€ πιο ,,ννιάεττεο!ιιιιο!ιειι Βιιι€οιι" ΠΙιεάιιιιιιι€. εοιιάετιι άἱε Βάια
ενο άει· Ει·ρι·εεεειιάε άειιιειιάειι ιιϋιΙιἱἔι ,,Πιιιι (άειιι Βηιτεεεει·) οάει· ειιιειιι

Αιιάει·ιι νοι·ι!ιειΙε ευ Βεινιιιιι·ειι, άἰε άπο ιιιάιι: €εοϋιιι·ειι.“ .

Βει· θεϊεάιοΙιε, ινάο!ιει· ειπε Μι·οΙιΙιοΙιε θειιειιι· ειιενειιάει, Κάποτε

εΙεο ιιιιι· άιιιιιι πάει· άἱεεε ΒιιιιΕΙιεειιιιιιιιιιιι€ Βεεειι άἰε Εηιι·εεειιιιΒ οικει
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:ειαε Βιειιει· ι'αΙΙεπ, ενειιπ ει· ι!ειιαι·ε!ι εια!ι οιΙει· εἰπεια Απάει·ιι νοι·ιΙιειΙε,

εεΜιε!ιε Παω· ια νειεε!ιαΠεπ εαεΜε. ΒοΙεΙιε ΓαΠε ειπα παει· πιει·

οΠ'επαιιι· πιώ: Βεαιεϊαι, απ· νοιΙιοιαιιιεα Μ Ιαιαιιι επεαπεΙιιαεπ από αιε
ενιιι·ι!ειι @και αεα Μι·ειιΙΞειιεπ ΒιοΜει· ααι' αεια ιιιι·επΒετε αεειιαίτ. Βιι

ιΠεεει· εαπεε εεεΙιειε θεεεωεαινναι·ί παπι $ειιιιιιι αεα 8αιατε €ι>Βεαεπ Μ,
ααα πια αιε διαατεαποιαααααειι πασα εα€επ ιΠε.ΚιιεΙιεπεεεεωε σα! αεαι

Μι·ειιΙιειιέπ (ιιε!ιιειε πα νει·ενιι·ιαΙιειιειι,«εο Ιέϋιιιιεα !ιιει· ααι· εοΙειιε εαεα

ΒεπειεΙιπειε ?Με ειπει·- ΟοΙΙιειοα ιιανιιιε!ιεα ζειιιαιΙιεΙιεπ από Ιιιι·ειι!ιεΙιεπ
Ααοι·ιιααπε;εα Βειιιεἰπι αεια, αει ανεΙε!ιεα- αει· -διααι: πανω ει·ιααΙιτ οάει·

αεΒε!ιΙι, νεα σε Κιι·ε!ιε νει·αιειετ.
Παιει· ιΠεπε Βιιαίαεειιαιιιιαα8 αναι·ιιε ειαε ει. Β. πει· θεἱετΙἰε!ιε ι'αΠειι,

ανεΜιει· εἰαεαι κιιωιιει, αει· απ ΒειςιιΠε Μ, ειαε εειιιιεαΙιιε Με εια
ικαεε!ιεπ, νοι·ετεΠιε, εαεα πι.ιε!ι ειαε: Αποι·ι!παα8 αει· Κιι·ειιε αει· ιιιι·ειι!ιε!ιε

Βεεειι από αιε Ζαιιιεεαα8 :ια αεα Βαει·αιαεαιειι αει· Βαειαε από αει: Λεοπά

αιαιιΙεε ααι· ιιιιαα εταιιαπιιεα Ιιϋααε, α·εππ εειπε πα ει!ιοΠειιαε Νεαπ

ΈιοιιιαιεπιιεΙιείτ ια α" ΙιεΗιοΙἰεεΙιεα ΒεΙἰ8ἰοα ει·πο8επ πω. ΕΕπεοΙε!ιει·
Έπει!ιοΠεειιει· Ρι·ιεετει· ιναι·ι!ε αΙεο, ανεαπ ει· ιΠεεεε απαι·οΙιτε ααα αιε

Πι·οιιααΒ ναΠαϋ8ε, Με εείπε Ιιϊι·ειιΙΙειιε ΡΠἰε!ιτ εε Ηπα νοι·πειιι·ειαι, νεα
αεαι ναειιΠε!ιεα Βιειιιει· ιαιτ αεα ΒιιιιΓεπ αεα 8ειαειαεπ νειΙιι·εεΙιεπε αει·

Βι·ιιι·εεεαα8 ΙιεΙεετ ααα πεε!ι Πιιιετιιαπεα πια ΠΕεπειεπτΙαεεαιια, εααε πια

αεια `νει·ιαειε αειπει· Ρϊιϋπ‹ιε αεειι·ιιίτ. Ηπα - αιιι ειια!ειεΙι αιε Ψα
Εαπεειι αεα πιιε!ιειΓοιεεαιΙεπ δ· 688 α. Βειςεα ΝιειιφειειΙιε!ιε, ανεΙε!ιε

αει·αιιιΒε ΗιιπιΠαπαεα Με ΠεΙιιΙΙ'επ ΙιεΓϋι·αει·α, απεο!ιααΙιε!ι απ αιιιεΙιεπ, -
ενειιπ Με ιιιιαιιιαι αεειπατεπ ΕΙιει·α εἱπεε εοΙεΙιεπ Νιιριαι·ιεατεπ Πιι·ε ναι·

αιεΠααΒεα ααα ΒΜεπ απ: αειιεπ αεα Ρι·ιεειει·ε νει·ειπιειεα, οιιει· @και

ποσα ει·πετΙα:|ιει·ε ΕτΠαι·ααΒεα αιιιανιι·Ιι2επ, 80 Ιιϋππιε αει· Για! νοιαοαιιπειι,

απο αει· ΒιεΙιτει· εοιε!ιε ΕΙτει·α Με θεαιΙΙ'επ αιιαΙι όιεεειιι θεεειαε :ια

θεἰιὶαιςπἱεε- Με: Αι·αειιε!ιααεειι·αϊεπ νει·αι·ιΙιειΙεα ιαϋεετε.
Βε ι·ειεΙιτιιία, αεα Ια!ιαΙι εἰπεε εοΙεπεα Πεεειαεε απ ιιπιιΥγειι·εα, πια

Με εε!ιαΙ·ιι·επόε Πι·ι!ιειΙ παει· απεεεΠιε .πα ίαΙΙεα.

ΑΙΜ: εααε εαεα ε·εεεπ αιε εεεειαΙιεΙιε Βεειἱαιπιππι; @παει ανοι·άεπ
· Μ ἱπ ιιοΙε!ιεπ ΓιιΙΙεα, απο αει· ιιιι-αι1ιει εεπειαι·ιι·ιε Και!·ιοΙΞΕ ααΒΙειεΙι εἰπ
ϋΠεπιΗεΙιει· Βιειιει· Μ, εΠι εαεα Ιιξει·. Κιι·ειιΙιεΙιε θεαεαι·εα ειπα ειπε
αεια Πι·επΙιεΙιε ΒαεΙιε, ααα ινεπιι αει· Μπα; ια ιΠεεε Μι·ειιΙιε!ιε διιιιειΠεαοα

νεἱτει· ειπαι·ειΓι, Με ιιααε ει· ιιεπεεΙΙιεα !ιειαε Βαι·εειΙΜιειι Ι·'οΙ8ειι εα

εεετε!ιι, πιο· ιιαιια νεα εἱιιει· 8εἱαειετᾶπιὶιἔιιεἰτ ααα Β'ιεΗιειι: αει· Κιτειιε αεί

νει·ιααΠαιι8 Ηιτει· Αα8ειει;επιιειΕεα αεια ιαειιι· ιΠε Βειιε αεια. Με Μι·ειι-
4

Ήε!ιεα θεπεαι·ειι εαι.!ια!ιεα ι'ει·πει· Ιιεἱα ρ!ιγειεε!ιεε, ιαιωι·ιεΙΙεε αεαι ααα
Με” Ιιειαε Πεα·αΙι.ι!ιαιιααειι; Με ειπα ααι· ειαε ΕπιιιΜιααι; Μι·εαΙιε!ιει·

ΒεαΜε ααα Ένο!ι]ιιιαιεα, εἱπε αεια εεϊει.ϊεε, αιοι·α!ιεειιε Παα·ιτιιιια8.

·Πει· Ζινεσ:Ιι αει· θεαεαι·επ Μ αἰε!ιτ πιο Ει·ι·ειο!ιιιπα ειιιεε αιιεει·ι·π Υετ
ι!ιειΙα, εοιιαει·ιι αιε ΑαΙ'ι·εε!ιι!ιαΙιααε α" Πιιι·εΙιΠε!ιεα θι·ιΙααπε ααα εια
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_Βεεεει·αιι€ειαιιιει Για· αεα Βειι·αιΙ'εαεαι ια εειιι· νιειεα Β'ιιιιειι νει·ιαιιι: αει·

Βειτοιιεαε αεα ιιιι·ειιιιειιεα ()'εαεαι·εα εειιοα ααι·ειι αιε Με εεΙΒει, οιιιιε
Βεεοιιαει·εε σπαει, Με εε ιιιιιιιιι ια εοιειιαα Με" μι· εισαι πιειιι· νεα
αει· Κιι·ειιεαιιειιϋταε Μι, αιε θεαειιι·ειι ααεαινεααεα οαει· ιιιειιι. Μα ινειειιεαι

Βεειιτε εοιι ααα ιιιιει· αει· αιε ιιιι·ειιιιειιεα θεαειιι·εα ιιιιεειιι·εειιεααε θειει

Ιιειιε εοειιι· εειαεε εειειιιειιεα Ααιτεε νεα αεαι ενειιιιειιεα Βιειιιει· εαιεειει

ιινει·αεα ιιιιααεα?
ν

Ψεαα ιααιι αιιι ευ ιιιιει·ειαε ειαιιιεα, Με μια ιιιετ ααει·ιιϋι·τεα Μιιιεια
αεα ιιιι·ειιιιειιεα θεαεαι·ειι, εαδειιιιειι ειπα Βειιατε αεε διααιεε, ειιιεεεεα
Με: εε .ιεειετ αιεεεε, αεεε ιιιαα αεαεειιιειι ειαε ει·οεεε Κι·αιτ ααα Βε
-αεαιιια8 ιιειιεει, ααα ια εε ι'εια Πεμ αιιι·ια ειαε, νιεΙιειαιιι αιιιι·ει-

ενιΠιεε, Ααει·ιιεαιιιια8 αει· Βιειιιια8 Με ννιιι·αε αει· ιιιιιιιοιιεειιεα Κιι·ειιε.
Λεει· αιιειιαεια αιιια αει νει·νναααει·αιιε ααα αιιτ ιιοειι αααει·α θε

ιιιιιιειι ειειι ιαιτ αεαι Ιαιιιιιιε αιεεεε εεειιετειι θεεετεεαινναι·ιεε ιιειιαααι

εειιιαειιι ω, εε αι·ααει εισαι σε Παει: εαι': αναι·αια εοΙΙ Βει·ιιαε ιιιιι· ια
αεια ιιααιεαιιεα διααιε εἰα εοιειιεε θεεειε ω αεεεεα Βιιιιατε αϋιιιιε εεια?
Ψαι·αια ιιααει. ειιιιι ια ιιειαεια αααει·α αεαιεειιεα8ιαε.ι:ε ειιι εοιειιεε θε

εεει. ανειειιεε ιααα ειε εια8ιειιει·ιιειιε- ααα Ααεααιιιαε-θεεειε ιιεεειειιαεα

ιι6αατε? Ψαι·ααι αει; ιααιι εια εοΙειιεε θιεεειε εεεεα αιε ιιιιιιιοιιεειιε Κιι·ειιε

αιειιι Για· ιιιιιιιιε εειιιιιιεα ια αεα εννει ει·ϋεειεα αεαιεειιεα Βαααεεειαατεα,

ια θεειει·ι·ειειι ααα Ρι·εαεεεα,ι ανειειιε ναι· ιαι Βιιαι'ε αιεεει· ΒεαΙιεειιι·ιιι:

αιτει·ε εα ει·ενιιιιαεα ιαι ΡαΙιε ενει·ειι, »ναι ια αεαεειιιεα αει· θι·αιιαεαιε

αει· Ρι·ειιιειι ααα θειιιειειιιααιειαειι: αει· Κιιιειιεα ια θι·ααιιιιε ιιιι·ει· Λαδε

Βειεεειιιιειι: εειιοιι ια ννιιιιιιιιιιειι ιιεειειιτ, ενειειιεα αιε ιιΙιει·ιι6ειιει:ε εαι

εειιιεαεαε Ψιιιεαειαειιιαα8· ια αει· Ρι·οειεαιειιοα νοια 'Ι. Αιιι·ιΙ ααα αει·

δ. 7 αειι ει·ειεα θεεειεεαι.εναι·Εεε ειιαιι Κα· ααε ια Βιιαεα εαεεεεει; ιιιιιιεα?

Βια Ααιννοι·ι ω· σε ιετπιει·ε Ε'ι·αΒε ἱετ αιειιι εειιανει· ειι ιιααεα:
αιιια ιιι·ααειιι Ιιειαε εοιαιιε θεεειεε Μια νει·αιειαιιιειιεα 8ειιατιιε ιιιιει·αιι

Μ, ενο αει· ιαιτιιοΙιεειιεα Κιι·ειιε ειιιιιιαι Με Ι·'ι·ειιιειι ααα 8εΙιιειειιιααι8
ω» Με ια αειι εεαιιαατεα Βιιιαιεα εεννιιιιι·τ ω. Πιιαα ειιιειειιεα Ιιειαε
εοιειιεα θοΙΙιειοιιειι ιιικινιεειιειι αεα Βεειιιεα αεε 8ιε.ειεε ααα αει· Κιι·ειιε,

ενεΙειιε ε” εεειιειε θιεεειεεαια·αι·ι' αει εοΙοιιειι Μιιτεια, Με ειε Με μια
ια Βεαιεειιιααα ααειιιαι·ι: ειαα, εααι νοιιιειι αεε Βιιιετεε νοι·ιιαε εαι
εειιειαειι Με Μειι 8ειιεααειι αει ααε ια Βιιαεα αει· ικειιιοΙιεειιεα Κιι·ειιε
σε νει·ερι·οειιεαε Ιαι·ειιιειτ Με δειιιειειιιιιαι8ικειι ια ΜΜΜ: ααα ιογειει·
Παι·ειιιιιιιι·αα€, ααα εε νεα ααειι ιιει ααε ιιειαε εοιειιε θοΠιειοα ναι·
Βοαιιιιειι. Μεα νοιιειειιε αιε ι·εειιτειιι·αιιιε ιιεειειιεααε θοανεατιοα αιιτ

αεαι αει!. Βιαιιιε; αιιια ιιιειιιε ια αεα θεεειεεα ααα νει·οι·ααααεεα ιιει αεια

νει·ειαιιιιιιεα ιαιιαιτε αει·εειιιεα Οοανεατιοα: ααα αιιιιι ενιι·α ιιεια θεεει:ε,

Με αει· εεειιειε θεεειεσειιιιναι·ϊ ει, ιιιιιιιι€ ιιαιιειι.
Β

α

Ψεαα αιιια ιιιιει· ειιι εοιοιιεε θεεειε, Με αιεεει· Εαινναι·ι Μ, ΜτΙ:
ιιειι ειπα· ααειιιιιι·ααε ιιι·ειειιτε: εε ννιιι·αε αεαει·ιαιιαα, ιιααιι οιιιιε ιιιιιιει·ε
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Ρι·αΓαπε πιοεοι· Βοειιιιιαιιοα Οοεοιππο!ιαπε απο πιο Ιιιι·οΜίο!ιοα νοππιιι
πἱεεο, αοι!ιννοαπιπ πα ποια ΒοΜπαιιο @Ματια ινοιποπ, πιιεειπιι ποιεοΠιοα

πιο νοιειιι·οοιιοιιο Ρι·οιιιοιτ ααπ ΒοΙΙιεωπππἰΒΒοἰτ, ιτοπιια παπα ια ννωιοπ

ποσα πιοιιι ια πει· πω, ινοαα παπα ια οιπποιαοα διϋο!ιοπ, απ” αιοιιι
νοΙ|ειιιιιπι€, πω· |ιαιιιοΙιεα!ιοα παω ποα·αιιιτ ινοι·ποιι εοι. δα, οε αιαεειο
πιο Βοεοιππιεε οπτειο!ιοα, παπα παπι νιοΙΙοα:Μ παπι: Μπα !ιοι ποι· Διιπ

ΠΠιι·απ8 πιοοοι· θιοεοιπποπαππ Ψιποι·εταππ νοπ 8οιιοα πω· Κιι·οιιοαποιιϋι·πο

νοι·ιιαεεο!ιο, εοαποι·α παπα ια ποι· Ιιοιι·οιοποα Βιιιιιιααπι πιο Ε”ι·οι!ιοιι πππ

Βοιπεταιιιαπι€Ιιοιι πω· Κιι·οιιο ααίκαίοεαοα, απατα ποσα ινοιτοι· νοι·ιιααο

εοιιι·ιτιοα ννοι·ποα !ιϋααιο. Ψοαα παπα πιο Κιι·ο!ιοαποιι6ι·πο πἱοεοια νοτ

ιιααοΙιι·οιτοα πιο Βοι·πίαιιι; ιιαί παο Τ'οιπιεεαπε αππ απ! Πιτ Βοοιιτ οπτ

ποΒοα!ιιοΙτο, ιια 'πω. αιαα ιια· νοπ που ιιπποι·οα Βοπο ποπ 5. 13 ποπ
οι·οτοπ Οοεοτιοα οαιΒοποα ΙιαΙιοα, πππ Μι ι'οι·ι:Βοεοιπτοι· 8οΙΙιοινοι·ι!ιοιπι

ααα; που πω” πια; ποπ ια- εα θιο!ιοι ειο!ιοαποα Βοιετ!ιοΙιοπ Ψαποα,
νι·αι·πο αιιια νοπ ποπ ΨιιιΤοα ποι· ινοΙιΙιο!ιοα Βιι·ιιι'αοινιιιτ, πιο που εοοΙιετο

θοεοιποατιιταιΕ οπτιι€ιΙι, νοπ θοΙπ- πππ Ποι'απ8πιοαετι·οϊοα, Αι·ιιοπαιιααε,

ΖαοΙιιιιιιαα ααπ Βιοαειοαιοοπαπις θοΙιι·ιιαοΙι ιαιιο!ιοα Ιπϋπαοα.

ΑΙΙο ῇοαο ααΒιιιο!πιο!ιοα θοΠἱεἰοποπ, ιιΠο πιοπο Βο5ιπαετιποαποα Βο

εοι·παιεεο νοι·εο!ινιαποα, ανοαιι που ιιιαΙιοΙιαοΙιοα Κἱτοιιο πιο Ρι·οιΙιοπ: πππ

Βοιπετειιιαπι€Κοιτ ιινιοποι· ιιαι·πο!ιαοποποα πω, ννοΙοΙιο ια ααποι·π αι·οειαοα
ποατεο!ιοα Βιιιειτοα εο!ιοπ !ιοαιοΙιτ, ννοΙο!ιο πιο Οοανοαιιοα νοαι 28. δααι

ν. δ. Πα· 8οπο!ιοιι α" πππ νοΙοιιο πιο 8ι·οεειι. Ρι·οοΙαιαιιτιοα νοιπ 7'. Αρι·ιΙ
π. δ. ιιαΐα Νοαο πι: ααοπιει, ιπιτ ποπ Ψοι·ιοα: ,,Βιι πι! Μ.» επ!.π·7ιίοπο
που· Ψί!|ο, πωσ πο, θι·απάσα!ε που· δοἰὐοἰι2ιῖπιἰιΏποἰ£ πω· ι.πιθιωωι
ΙΩ”ι·οδιο π: Οπίπωπα ίπποι· .4πποἰεποπ|ιοἰ!οπ επι· ασ!ίοπ θεί!απρ πούταο?ι!
ωεπἱο. Επι θο.ιοίε καίει· ποια δο!ια!ε α” Ψοτ/α.ωιοπρ οΖοΙιοαπ, ιπό:·π
που· ΒοοπίαιΜίαπα πει· Ιίι”ι·ι·πο είπε .ιίο!ιοι·ο θι·παπίαπο υοι·πι2ι·ποπ. Ια
πίοι·οιπ θο.ιε2εο πππ ποπ παπια/ πιο πααοπποπ ισοίΖοι·π ι4ππιππαπποπ
ιπίι·π πω· παπι πω· Ποποποι'π!ιαπ/Ι οο2ποπ ύοι·εσπίζα!οιι .4ιιοπιαο7: παποπ.“

'ΠΙ.
δοΙιΖαοεπο!ι·ποπ2απα πιιπ δοΙιΖωσ.ι|πΙροπιππ.

Απε πο: Βιιαικοα Ιιια!ιοι·ι€οα Βιιι·ετοΙΙαπα ααπ Βι·ϋι·τοι·απΒ Μπι μαπα
ειιιιι οι·ιιοΙΙοα, απ πππ απο νοπ πιο αοαοα πω· αννοιτοπ Κιιιιιιαοι· νοι·Ιιο

ποαποα Ποεοποατινϋι·ίο ιΠιοι·οιπαιιιπιποα: πια που θοανοπτιοα νοαι 28.

δαπι ν. δ.; πια ποι· ια πω· ιιΙΙοι·ιι6οΙιεΕοα Ρι·οι:Ιαιαιιτιοα νοια 7. Αιιι·ιΙ
π. δ. ιιαα8οιιαι·οοιιοαοα ινιΙιοαεαιοιπαπ8; πια ποπι ΒοοΙιτο που ιιιιιιιοΙἱεοΙιοα

.Κιι·οιιο.

Νιιι:ιι ααεοι·οι· ΠοΒοι·ποαιιαπι; παπι ια πιοιιοι· πτοἰΓιιοΙιοα Βο$ἱοΙιααΒ
πιο πα ννϋποοιιοαπο ΠοΒοι·οιαετιιαιααπΒ πιο!ιτ πω; νιοΙιαοιιι· ετοιιοα πιο
αοαοα θοαοτιοαΜϋτίο, εοινο!ιΙ πασα ποια 8ιιαποα θοιετο ιιΙπαιιοΙι οια

ποΙαοιι ΒοεπιιιιαααΒοα ποτεοΙ!ιοα, ἱαεΒοεοαποι·ο πιιπ «πιο ιιαπ εοο!ιαιο θο
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εαπ, πππ που Οοπνοπτἰοπ, πππ πεπι θι·πππεπτε πω· ΜτοπΙϊοποπ ΓτοΞπιπτ

πππ 8εΙΒετε1πππὶἔποἰτ, πππ: Μπι ΒοοΜε πο: ΙππιποΙΙεοπεπ ΚὶτοΙιε νΜίποπ

ίπ Ψἰποτερτποπ.π
Ψὶι· ΒοπΙπποπ Με τἱοϊετο, πειεε πἰο (πω. πἰο θοπνοπποπ ππτ πεπι

ρπρεπίο!ιοπ 8τιιΜπ 8ΙποΙεΙΞοΙι πει·μετοΙΙΦε ΒεποΙππε πω· ΑπἔοΙοΒοπΙιεἱτοπ
πω· ΜπιοΙίεοπεπ Κἱτοπο «Με πω” ειιιίε Νεππ ὶπ ΕτπΒο 8πετεΠτ ννοι·ποπ
Μ, πππ πεεε Μ: «Με ππει·ο ππωπ πεπ εἱπει· ϋΒ`επιΙΙοΙιοπ Ει·ΙεΙπι·ππΒ
παμπ πεπ νοπ πεπι θι·οεεΙι. ΜΙπἰετετἰπιπ εἱπἔοεοπΙπἔεποπ πεποπν!”οε
ὶπ πἰεεοι· 8ποΙιε, ππε «Με πππ: ππιιΒννοἱεΒπι·ο ΝοτΙικνεππἱΒπεἰτ πεεννππποπ
εεπεπ. -

Ψίι· ννἰεεοπ, ππεε Μ: πἱοΜ. πωπι ΙεπτποΙΞεο!ιο ΑπεοΕππππ8οπ πππ
θγπιρπ€πἰε τω· Με ΕπτποΙἰεοΙιε Κἱτοπο ποτιιπεεπεπτποπ, Μάι επ νοι·Ιππ8οπ
Ιιπποπ. Ψπε Μ: απο: πωωι νει·ΙππΒεπ πωπω, ἱετ, πιιεε πππ θετωπ
ΗΒΕεἱτ Με πππ πεεε ιπππ πεπ ππΓἔοετεΙΙ£επ θι·πππ_ειππ πω· Μι·οΜίοποπ
Γτεἱπεἱτ πἰοΜ: παι· Βοποπϋπει· νοπ πεπεϊοπ ΜΙπεπποπ τοΙἰ8ἱϋεεπ νει·

οἰπεπ, εοππει·π πποπ ΒοΒοπϋποι· πει· 5.Ποετοπ Κἰτοπο που: Βιιπποπ ίοΙΒο

τἰοΜἰΒ Με ἱπ ΨνπΙιτΙιεἱτ επι· ΑπεΓπΙιτππΒ Ι›ι·ἱπ8ο.
' Μ» νετΙππποπ ΠΜ· πἰε ἔιπποΙἱεοΙιο Ιἰἱτο!ιο ἰπ Βιιποπ Μπιτ πω”
Νοποε, πῇοΙιτ ετννπε (πππ Βι·Εππι·ππε·ει·ετ επ ω·ρι·οπεπποε. ΜΗ: νει·

Ιππἔοπ ἱπι θππποπ Πω πιἰτ €τοεεοπ Ει·τππεεπ;ππΒεπ πεπ ἱπ ΠεπτεοπΙπππ

ἰπι Απἰππἔ πἱεεεε δειπι·Ιιπππεττε €εΙΙ:επποπ Βεπ1οἰπτεοΙιτΙἱοΒοπ Ζπεϋπππ, 1)

πεεεοπ ΑοΜππΒ πππ ΕτππΙτππΒ° (πω' πεπεοΙΜπ Βεἱοπεπερπτπιἱοπε
ΗεπρτεοπΙπεε, πω· πεπ Ρϋι·ε!επ πἰο πεποπ [Ιπππεε$πεἰΙε ππννἱοε, ποπεοΙποπ

Με «πππ ΎετΡΠἱοΙιΙππΒ ππίμετοΙΙτ πππ νοπ ποπεεΙπεπ πΙε εο!οπο επετ

Ιπιππτ ννπτπο;_ πππ νω·Ιππποπ, πιιεε Με Μι·οΜΞοποπ πππ ΒοἱετΙΙοΙιοπ 8ππποπ

πει· Κἱτο!ιε επἔε£ποἱΙτ ννοι·ποπ. Ψἱι· νοι·Ιππεεπ ΒπεῇοπἰΒπ Μι· Με Πο.-
'

ΗιοΙἱεοπο Ιἰἰτοπο ἰπ Βεποπ, ννιιε ἰπ πεπ Βεἱπεπ 8ι·πεετοπ ποπτεοποπ Βππποε

επιπΕοπ πππ πππετννπι·τε ἱπ ΒοπτεοπΙπππ πποπ ματ Βεετε!ιτ, οππο Νεοπ
πω πεπ πωπω, ο!ιππ νοι·Μεππ8 πω· ΒοοΜο πωσ ππποι·π οΙπἱεΗἱοπεπ
_ ΟοπΓεεεἰοπ. `Ψπτπιπ εοΠτο ποτεοΙππ ΒεοπτεεπεΕπππ που ΙπιιποΙΕεοποπ

ΙἰἰτοΙιο ποτππο πω· ἱπ Βιιποπ ωιππωπ πππ ππεπΙπεεπ; εοἰπ?

Πεπειπιππρτ ν” ιπωιω πιππ @τα εο ω” νοπ πω· ΜΗιοΠεοπεπ
Κἰτοπε, παεε ιπππ πἰοπτ-Βοπππ νοτεἰοΒ£ειππειεετο€οΙπ πππ: Βο!ιππο πεπ

88πειτοε @πππ πππωππεπ επ Ιεϋπποπ? πωππω πιππ πἰο θι·6εεπ ἰπτει·

πιιποι·ΜΙοπ ΜΜΜ? Με τοἰεποπ @τετ Ιππππι Μ: π” Βοπϋτΐπἰεεο Μπι.
Πιι·οπ ροΙἰιἰεοἱιοπ Βἱπππεε? Πω ρο1ἰτἱεοπεπ πππ Βπτ8ετΙἱοΙιεπ ΒοοΜε πΙΙει·

·θοπίοεεἱοπεπ πω ΒΜοπ. επωπα πιππ νοπ πω· ΨἰεπετπετεΙεΙΙππ8 πω·
πωπω πω· Επ1ΙιοΙἰεοποπΙἰἱτοΙιο πω: επ 8τοεεο Ει·τε·8ππ8 Με τοΙἰΒἱϋεεοπ
ΠείππΙοε, «πππ ίπππΠεοπο Γ:ϋπιππἱΒΙ‹εἰΕ? .Ματ νοπ πΙΙππ Βοποπ πιἱπεεπ

1) Με τνεϊτει·ο ΑπεΜπι·ιιπε; επ” Με ΒειιΙτεοπσ·ή"Ι π" Ερϊει:οιππε α" οποτ
ι·Ιιε1π1εοποπ Κ1Μιεπρι·ονΙππ. 1853. 8. θ.
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ασ νιειε ι·ειιειοαεΓειααΙιεΙιε ΒΙεαιειιτε ιιαί αἰε θεεεΙΙεειιαίι: εἱα, αεεε εε

εεΓινι·ει· Μ ααι· εο νἱει ιιοε!ι αίε ΒειιΒιοα πα ειιιαΙιεα ααα και· θειιααε
πα αι·ιαεειι, Με ἱαι Ιιιτει·εεεε αει· αεεεΠεειιαΜια!ιεα Οιαιιαα;; ααα ααι·

Ει·ι·ειιαιι€ αει· ΒεεΙεα ιιοαιινεααι8 πι. ΝιεΜ αιιααει· ἱει σε ινιεεεα
εειιιιιι, "κια ια ι'ι·αΙιει·ειι αιιιιι·ιιαααει·τειι ιιΠειιι νοιι αει· Κιι·ε!ιε 8ηιαεατ
αναι·αε, _ιειει θειιιειαειιι εεννοι·αεα. Πιε Κιι·ε!ιε Με ιιΙεο αειιιει·Ιει Πειιει·

ΒεινιεΜ ια αειι Βεαιιιαιιιιαεα αεε αιιεεει·α Ι.ε!ιεαε; εἱε αει @τα Για· απο

Ψιι·ΙιεααιΙιειταιιι· αιοι·ιιΙιεεΙιε, εειειι€ε Μιιιει, ενεΙε!ιε ειιιειεεπε αειι ι·εειιι

ιααεείΒεα Βοειει·ιιααεα αιειιτ αείαΙιι·Ιιε!ι νσει·αεα ιιϋιιιιειι Με ιιααει·ει·
εειιε αιιτειι ιιιαιει·ιεΠε θειναιι: νει·Βε!ιειιε ιιε!ιαιιιρΓ8 ννει·αειι. Ο
Ααε αΠεα αιεεειι θιιιααειι ααα Ει·ιιααιιααεα ια εε αιιτει· ασια αεεεα

νναι·ιιαειι Πιιιειαιιαεα αιιεει·ε ΡΒιειιι, ιιΙε θαει·ιιιιτε αἱεεει· Ει·παι6εεεε Με
ιιΙε ΕεαιοΙιεεαει· Ει·εαιεεαοί ειιιε Πιι·ιιιιιεΙιε ααα αα'ειιιΙιε!ιε ΒεαΜενει·

αναιιι·ααε εαεεαειιι·εεΙιειι ιζεεειι εΠεε Παειειιι€ε, νεα ια αεια Ια!ιαΠε αει·

.) Ευ πιει; ν·ει·Βαιιιιι εεια, ααι· Βειιι·ϊιι'ιιαααα αεε θεεεειεα Με Ψοι·ιε ειιιεε
αει· αιιεεεεΙιεαετεα αειιιεοΙιεα θεαοαιειειι ιιιει· ααιαι'ιΠιι·εα, ανειεΙιε ια αει· Ζε"
εννιεαΙιεα αεια ΜιεεΙιιιιεε αει· θοανειιιιαιι ααα αει· ι'ατΙααε αει· αειιεα θεεειαεαε

ννιιι·ι'ε εεεειιιιεαεα ειιια ω'. 8εΙια!ιε'ε Κει|ιοΙιεεΙιεε Κιι·ειιειιι·εεΙιτ Ι. Βα. 8. 384.):

..Με Κιι·εΙιε Με νοΠε Ι·'ι·εΠιεΙτ Με Πιι·εαι θιειιιειε, Ι:ι·εΠιε1ι νεα _ιεαειιι ΕΙιιέιια”ε
αεε 5ιιιιιιε ια Πιι· θεα1ει νει·Ιαιι,ετ, ιια Πεαι·ΙΒεα ιιιι:Ιιιε ινειιει αεααερι·αειιι, Με αειι

αΙΙιιειαεΙαεα (Ξεεειιεα αεε Βιιιιιιε, Ιιειιιεα ΑιιεαεαιιιεεεεεΙιειι ιιατει·ινοι·ι'εα ια ννει·αειι.

τα” Μ Με επι' αειι Ιιειιιι€ειι 'Με νεα νΙειεα ιιΙε Πει·ιεεΙιεαειιι. ια Με Βιι·ειιεα ει·
Ιειαι·ι, ιιατει· αεαι ΠεεΙιιααατεΙ αει· Μι·ειιΙιεΙιειι Ρι·ειΙιειτ ιἰεπ 82αιι! επι· Κιιει·Ι«ΜεΙιαβ
πα αει·αιιαιιαεπ. Εε Μαρ νι·ιιαι·Νειι Με Ποιια αεε ΨοΙι`εε αεΒεα αεε Ι.ιιιιιιιι Ια αει·
ΠιιιεΙ. ννειιιι ιιαεει· ιιιι 19. ααΙιιααιιαει·ι ααι· αΙιεαΙιιιεα θιιιιιιμοιεαι αε!αιι€τει· 5ιααι

νοιι εειαειι αιι€εΜιεΙιειι Ι·'ι·ειιααειι Με αει· :Μαι αει· ΚιιεεΙιιιεΙιεΓι ιιαιει· αιε Κιι·ι:ιιε
ιιιιεεεεειιι ιιιοεΙειται·ι Μια. Εε αι ΙαεΙιει·Ι1οιι, ιιιιεΙι ααι· ειιιε ειιΙεΙιε ιιωιιειιιιειι
αιιιιιαεΙιαιειι, εειιαειιι αΙε ειπα» "α" ΡιΙνιΙεἑιεα ιιοειι ιι·Βεαα ινεΙιΠεΙιε Πε
Βιει·ιιααει·εεΙιι.ε ΙιαΙιεα, Με Κιι·εΙιε ιιιεο ι·εια ααα ιιιιεεειιΙιεεε!!ειι πι' Πιι·ειιι ΜΜΜ.:
ννιι·Ιιειι ΜΗ ααα ιιιιιεε, αεαι 8ιιιετε νοα Νιειιιιιιιαειι αεε Πεειιτ αεετιιιτειι ααα, ααα
νιεΙ ιιι·αετιεεΙιει· πι. ειιι:οι;ειι ννει·αεα Ιιααα, αεαεε ααιιιινε!ιι·εα, Μια ειαεα Βια

μια· ια εειαε Βεειιιε εαι!ια1ι. Λεει· εε ιει ειιιε ι'ει·Ιειιι;ιιιιιιἔ ιεαεε Ηει:Ιιιεχει'αΙιιεε,
αει· ΙιιιιιιοΙιεεΙιεα Κιι·εΙιε, ανεΙειιε αιιι·ειι αιε οιιειι αεεειιιιαειιεα Ει·ειιιαιεεε ιιιιι Βιιιιιειι
αιεαιαειει·ι·ειεαιεεαεα Βεαιεειιιιιαα ααι· αοεΙι "νει Ι.ιιααεεΙιει·ι·α ιιιι·εε θιαιιαεαε απ,
αεα Ειπα; ναιι Βενεια, ια αεεεεα Ι.ιιιιαε έαν!" Ριιιιιαι ια νιιΙΙειιι Μεεεε ει”, ααα
αειι καιω νοα Βιιειιεειι, πατα αΙΙει· θαι·ααιιεα αει· ΒειεΙιεἔεεειιε α. ε. Γ. αεε 8τι·ειιειι
ιιαε!ι ιααει·ει· Ρι·ειΙιειτ ει: Πει·ι·εεΙιειιι·Ιιτ, Με 5ιι·εΙιεα αιιεΙι Πει·ι·εειιιιι'ι αιιει· Με

διαιιιειι πια: ιιι·ατεεταιιιιεε!ιεα Ι.αιιαεειιει·ι·α, ια αειιειι ιιιι·;ειιαε ειιιε Βεναι·ιιιΒιιιια·,
εοααει·ιι αει Ψειιεια ακα αιιει·ιιΙΙ θΙειαΙιειεΠιιιια αει· Βεαια!ιαεα ειιιιιαααει, ωκεα
αεαιειι. Με ια ιιαι ασ ιαεΙιι· αει· Ι·`αΙΙ, εΙε αιε ΙιιιιΙιαΙιεεΙιε Κιι·εΙιε πω! αιιεινειι'ει
Με αΙιει·αΙΙ αεε, ννιιε Πιι· αεΒεαειι ινιιι·αε, Με Ιιει:Ιι: ι›ειιιιειιι·ιιεΙιεα ιιππ, οΙιαε αιιεε
ιιΙει·αιιι·ειι ιιιι Ηει·Ιαι;ειειι Με ε;ι·οεεε αει·ετΙιιιαΙιειτ ααα ααα ει·Ιιαιιεαε ΨαιιιινοΙιειι,

ναεΙειιεε Πιι· ιιιιιαειιε εναιιεεΙιεεΙιε Γαιειειι, ναι· ιιΠεια α. Γν·ιεαι·έι·Ιι ΜΜεΙαι ΙΚ
νεα Ρι·ειιεεειι, α'. ΨΞΜε2αι νεα ιΠιιιιειιιαει·,ε, αι·οεειιει·εοε Π·2εαι·έεΙι νεα Βιιαειι

ΜΒΜ αιιαεαειιιεα ιαεεειι, (,ε;εεειιιιιαιειτ ινει·αεα εοΙΙ) ?ιζ -
Παρα: .4ο·εΙαυ Με ΜΜΜ .ιαι·εΙιεκι·εεΙι:. Π. Μπα. 8
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εεε!ιε νοπ «!επι θτοεει!ι. Μἰπἱὲ!ει·ἱαπι ἱπ όει· 8Πεαπε όει· πιισεΠεπ !ιιιόίπε!ιεπ

Κιιιιιιπει· νοπι 22. Με! ό. ό. νοι·πε!επτεπ θεεε€πεπτννϋι·ϊε, από πω: ἱπ όεπ

νει·Ιιππό!απ8επ από 8ε!ι!αεείπεπαππεπ Μπι· όιεεε!!ιεπ θεεεωεπΕννϋι·ϊε παιπ

Νεε!ιΠιει! όει· Βεε!ιτε «!ει· !«πΠιο!ιεε!ιεπ Ι(Πε!ιε, όεε περει!!ε!ιεπ δια!ι!εε,

όει· Μεο!ι6!!ιε!ιεπ Αιπιεεει.ι·«ι!τ ιπ όει· Ει·πό!ϋεεεε !!ι·ε!!ιαι·Β εεεπετ, όιιι·ιιαει

εεεε!ι!οεεεπ από απτει·ποπιπιεπ ννοι·όεπ πι οόει· ποε!ι πνει·όεπ «πω.
Ψ!ι· Ιεπεπ ό!εεε Βεε!ι!ενει·νε!ιι·απε «ιιπ, νει! όαι·ε!ι όἰεεε (Μπεα

επ£ννϋι·!ε ενο!ι!ει·π·οι·Ιιεπε όατε!ι νϋ!!ιει·ι·εε!ιτ!ἰε!ιε Ύει·Μιπε εεεε!ιιΜπε

Βεε!ιτε όει· Ι«πΠιο!. Ιἰἱτε!ιε πεειπιι·πε!ιτ!ετ από νοι·επτ!ιε!$επ νετόεπ; πα

ε!ε!ε!ι «ια«:!ι απο όειπ θιι·απόε, ντε!! ππε!ι όει· !ΗΠιει·π Βε!επεπεπεπεε!ιαπε,

ππε!ι όει· όεαιεε!ιεπ Βαπόεεεεκε, ππε!ι όει· Νιι€πι· όει· πωπω επ Μπιτ Με

πει·εε!ιτ, !ιΠ!!ε από πα!όεεἱΒ ειεπεπειπτ, όπεε Πι εοπΓεπιποπε!! ΒεπιἰΒεΜεπ

ρο!Μεε!ιεπ νετεεπιιιι!απΒεπ, νοπ ινε!ε!ιει· Α" «Πε !ιειόεπ !ππόπιππό!εεπεα
Καπιιπει·π «Με θτοεε!ιει·εοπτ!ιαιππ Βεόεπ εἱπό, Βεεε!ι!ϋειπε όαι·ε!ι 8«Ππιπειι

ιπε!ιι·!ιεΠ: πιΠ ι·εε!ιτ!!ε!ιει· Ψ!ι·!«απΒ πε!'πεετ ννει·όεπ, ενε!ε!ιε ιπ ό!ε πωπ
Ι!ε!ιε νει·ίπεεαπ€ από Ιιε!ιι·ε ειπε: όει· !ιε!όεπ ἱπι $!πετε ππει·παππτειι

ε!ιι·ιε!!!ε!ιεπ !!ε!!$!οπιηιαι·2ειεπ ε!ιι!;ι·ε!!επ. .

ΤΜ: !ι·8επ όιεεε Βεεπωνει·ενε!ιι·απε «απ, πο!! όαι·ε!ι «Μπα Βε!ιπιιό

!απεεινεΕπε !«!ι·ε!ι!!ε!ιει· Γκεμπ από όαι·ε!ι όεπ !π!ιε!τ όει· θεεεωε όει·

Βι·οειειε από !ιεἰ!εππιε Πταπ«!επω «!ει· Βοπόει·απ8 «!εε Ψε!!!!ε!ιεπ από

θιεἰε$!!ε!ιεπ, «Με Βτεπι!ἱε!ιεα από Χ!ι·ε!ι!!«:!ιεπ, ενοι·παϊ ό!ε ε!ιι·ἰετΙ!ε!ιε

ο!ν!!!πετιοπ από ε!ιι·ιετ!!ε!ιε Π·ε!!ιεΠ: !ιει·α!ι!;, !ιεόι·ο!ιιε από Βεε!π!ι·όε!ιύετ

πιιι·ό; πινει! επί όιεεειπ Ψεἔε όει· Κιι·ε!ιε όἱε Πιι· πε!ια!ιι·επόε, από επι·

Απεία!ιτππε !!ιι·ει· !ιο!ιεπ Μίεεϊοπ ποτΙιννεπόΞἔε Βτε!!ιιπἔ ἱπι ΒΕπιι€ε επτ

ιεοπεπ ννϋι·όε. Πεππ Με όιε Κιι·ε!ιε, Πιι·ε !)ιειιει·, Μιτ8!ἱεόει· από Αφ
ιππ!«επ πι !ιπη;ει·Ι!ε!ιεπ Πἰπ8επ όεπ δτπετεεεεεωεπ απτει·ννοι·Γεπ από

ετετε νε1°Ρ!!!τ!ι!ε! ειπό, απτει· π!!επ !!ιπετεπόεπ όει· ινε!«!ιε!ιεπ θϋτἱΒΒεἱ!:

Οε!ιοι·επιπ πια Ιεἱπ£ειι; πο παπα όἱε Κιι·ε!ιε ο!ιπε Πιι· Ψεεεπ επίπαπε!ιειι
Ια όεπ εεαπ!!ε!ιεπ !)!πεεπ, ἰπ Πιι·ει· θ!πιι!ιεπε!ε!ιι·ε από όεπ «!πι·απΐ πε

ι·α!ιεπόεπ Ηπαπτει·απόεπωεπ Πιι·ει· νετΓπεεαπἔ πἰε!ιτ απτει· όεπ 8τεε2ε8ε
παπα από 8«επτε!ιε!ιπτόεπ από ἰπ όει· ΑΙι!ιππΒϊΒΙ«ε!τ νοπ Πιπεπ επε!ιεπ;
εοπόει·π ειε ἱετ ια ό!εεε«π ι!ιι·ειπ Οιε!ι!ετε εε!!ιειπτόπόιε από Με ασεπ

8ϋΜιε!ιειε Αποτόπαπἔ από παε!ι π«ιε!ι όειπ ροπΠινεπ, νει·τι·επεπιε.εε!μπ
ΒεεΜε Πιι·ε εε!!ιεΜεπό!ε·ε 8«ε!!αιη; πεπεπ όεπι 88επτε. Πατε!ι ε!π Δαί

εε!ιεπ όιεεει· 8τεΠαπ8 κναι·όε Με ιππει·ε Ψεεεπ από όιε Βιι!ετεπε όει·

νοπ θα" εεεετπτεπ Κιι·ε!ιε παίπεπε!ιεπ. κ
!πόειιι Με όιεεε Βεεπιενει·ενπ!ιι·απ8 πεπεπ όἰε ιιππε!'ϋπι·Φεπ θειιεπι

επίπϋείε παιιηιι·εε!ιεπ, στ!«!πι·επ Μι· παπ!ειπ!ι, όπεε εν!ι·, Με Μ: ππό«π·σ
Ψειεαπεεπ νοπ όεπι π!. 81α!ι!ε ει·ππ!τεπ, απνει·ι·Πε!«τ πα όειπ !π!ιιι!τε όει·

ιΜπε!ιεπ βι·. Η. όεπι Ριιρετε από δε. Κ. Η. όειπ θι·οεει!ιει·ποπ όεπ
28.” «Μπι ν. «

Τ
.

επεεεε!ι!οεεεπεπ Οοπνεπποπ από απ όεπ όπόαι·ε!ι «Μπι

Βι·ιπιει!ιαπιε πωπω ει·ενπεπεεπειι Ρ«ε«:!ιτειι ξεετ!ιπ!τειι ενει·όεπ.
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Βιε 8ειιιιιιπιε θοπνεπιιοπ ιει ιιπε ιιιιι δει·, Με ιπ δειιι θι·οεειι.
Βεειει·ππεειιιετι νοιπ 16. πω. ν. δ. παιδι νει·οι·δπιιπε νοπι 5. Πω. ν. δ.
νει·Βιιιιδειεπ ριιιιειι. Με Αειετπι μιειοι·ιε νεπι 22. Βερι. ν. δ., νοπ δεπι
ιιειι. νιιιει· ειιι· Νεειιεειιιιιιι€ ειι€εειειιι: ενοιδεπ. Πει· πι. νιιιει· ,,ει·πιιιιιπι:

Με! ει·ιπιιει·ι (ιπ διεπει· ΒιιιΙε) δειι Ετειιιεειιοι επ Με ιιιιε επδει·π Κα·
ιιιοιιιιεπ, θειειιιειιε ιιιιδ Βιιιεπ, διε ιπ δεπι θι·οεειιει·ιο€ιιιιιιπ Βεδειι

Ιειιεπ, ιιιιδειεεεπιιιειι ιιπδ ιιιιι ιιιιειπ Νιιειιδι·ιιειι, διιεε ειε, ιεδει· τω· εειπειι

Τιιειι, Με ΒεειιπιπιππΒεπ δει· ()οπνεπιιοπ €επιιιι ιιεοιιεειιιεπ." Πιιδιιι·ειι
Μ: σε θοπνειιιιοιι τω· ιιπε ιιπειι·ειιεΙιιιιιτ ειπ Κιι·ειιεπεεεειε εεενοι·δεπ.
Οιιπε ΒεΒεπ ιιπεειε Ριιιειιι ιιπδ ειπε εει;επ δεπ δειιι Ρερειε, ιιιε Οικτ

ιιειιιιι δει· Κιτειιε εειιιιιδιβειι ιΞιειιοι·ειιιπ επ ιιιιπδειπ, ιιϋπιιεπ απ· εκει
ιιιιδει·ε, Με, εε νιει ιιιιε ιιειι·ιιιι, πει δει· ι›ιεειιϋιιιειιεπ νει·ινειιιιπε δει·

Πι6εεεε πιιε Με δεπ Βει'ειιΙεπ δεε Μ. Με" ιιιιδ πεειι δειιι ΙιιιιεΙιε
δει· θοπνεπιιοπ :ιι ι·ιειιιειι. πω· διιι·ιεπ ιιπδ ενει·δεπ ιιπιι νοπ διεεει·

Βιειιιεειιιιιιι· οιιπε ειπε πιεσε Ψειειιπε δεε πι. ΒιιιιιΙεε Με επιι'ει·πεπι
Βοιιιε Λεει· διιι·ειι νει·ειπιιιιι·ιιπε δει· ιιειδειι ιιοιιεπ Οοπιι·ιιιιεπιειι, εστι

ενειειιεπ Κειιιει· ειπεειιιἔ Μι· ειειι δεπ νει·ιιιιε ιιιιιιιειιεπ Μ”, ειννιιε
.λπδει·α ιεει€εεειει ιιιιιι ιιιιι· διιι·ιιιιει· ειπε Ψειειιιι€ νοπ δειπ ω. Βιιιιιιε

ει·ι.ιιειιι ενει·δειι, επ κι·ετδε ιειι πιειιι ειπιιιπδειπ πιιι δει·εεΙΙιεπ Ριιιοιιι

ιπιῖεειΒΕειι ιιπδ Βει·ειινιιιιΒιιειι δει·εεΙιιεπ πεειιεπιιοπιιπεπ.

Βιιεε δει· ιπιιιιιι δει· διιι·οιι σε περειιιειιε ΒιιΠε ιιπε ιιιιι€ειιιειιιειι
οοπνεπιιοπ απ· μπε επειειειι ειπ Κιι·ειιεπεεεειε ιει, ε·επιιει ιιπε, επι

ιιπεει· νειιιιιιιεπ δει·πιιειι επ ι·ιειιιεπ, ιιπδ Μι· ειιιδ πιειιι ιπ δει· Εεεε
ιιπε δεεεννεεεπ ποειι ιπ ινειιει·ε ειιιειει·εειιιΙιειιε Ππτει·ειιειιιιπΒεπ ιιιιδ Ει·

δι·ιει·ιιπ,<.ιειι ειπεπιεεεεπ; δοειι ιι6ππεπ Μι· ιιιιε δει· ιιιιιιιι·πειιιιιιιπ8· Με;
νει·εειιιιεεεεπ, δεεε διε Με _ιειει ι'οι·ιδειιει·πδε ειιιιιιει·εειιιΙιειιε ΠιιιιιΒιιειι
δει· (δοπνεπιιοπ νοπ εοιπρειεπιεπ Βιιιπιπειι ιιιιειιΒενιεεεπ ιιτοι·δεπ Μ.
Ψιι· ιιεεειιι·ιιιιιιεπ ιιιιε διιι·ιιιιι', ειιεεει· δειπ εειιοπ (Αιιεειιιιιιι Π!) Απε
ιιιιιι·ιεπ πω· επ ΓοιΒεπδειι :ιι ει·ιπιιει·π.

Βιιιι Ειπε θεπειιιπιιοπε-Βδιει: νοπ 1807 ιιιιιιιιιειι, διιεεειιιε Μια,
δεπι πιιιπ ειπε εε ιιπιιεδιπειε ΒεεειεΙιειιε θειιιιπ8 ΡΜ: ιιειΙεει, εειει ι'εει
(δ 20): ,,Πιιε Νιιιιει·ε ι.ιιιει· διε Βειειιπ8, νει·ι'ιιεειιπε ιιπδ Βι·ιιπδ,εεεειε

ιπεεειΒε Ψιιιιεειιιιιειι διεεει· Ύεικνειιει· δει· ιδιοι. Ηιει·ει·ειιιε ιιιειιιι δεπι
οοιιεοι·δει ιιιιι δειπ ι·ϋιιιιεειιεπ Με νοι·ιιειιειιεπ.“ Αιιε Αποι·διιιιπεεπ
δεσ Βιιιειεε Με ειιιπ Αιιεειιιιιεε ειιιεε εοιειιειι θοιιεοι·δειεε ιιιιιιεπ εοπιιι

μειωεω ειιιιπ ιιι·ονισοι·ιεειιεπ Οιιιιι·ειιιει·. Ιπ Γοιεε δεεεεπ ιιιιιιιειι

ηιιιιει· διο ιιειδεπ ΒιιιΙεπ νοπ 1821 Ρι·ονιδε εοΙει·ειιιιε ιιπδ νοπ 1827

Αι! δοιπιπιει ει·εειε επειοδιειιι επ 8ιειιδε, οιιπε εΠε Μιτννιι·ιιιιπ8 νοπ

δειιεπ δει· Βιιιιιδε, ιιιιδ ειε ειειι διεεε Με ππ8επιιεςεπδ εειΒιειι, διε πειιε

οοενειιιιοπ, πω! επειι διεεε οιιπε διιεε διο ιιιιιιει·π Κιιιιιιιιει·π δεεεεεπ

Βιιιειιι·ιιειιε ειιιοιιειι. Με· θι·οεειιει·ποε Μι; ιιπειι·ειιιε (Με δ. ιι δει·
8*
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Ύπι·ι'ιιπππππ) πω Βοοπτ Βιιιπιενει·ιπιππιπι ποπιιοπιιοιι; τιππ πω· ιπποίω·ιι

πιιι·οπ νω·ιιιιππ ινιτπιιοπο θεπωπο (πισω πιοππο νω·οι·πιιιιιιποπ) επππ

ιιιιπει·ι ναει·ποπ, πιω πιοποι πιο 0οιππωππειε πω· Βιιιιιππ πει Βιιιπιπνει·τι·ιιππιι
πιιι ιιππ πω· πιπιιπ ιιι Βοπτιπ επι πιο ειιιππιπππ Ροιιικιο πω· ιιπποπεπεποπ
ω. Πιεπεπ Βποπτ πω· Βιιιιιπιι πι οπει· ιπ πω· οοπνοπιιοπ πωπω Απ.
ΧΧΠΙ. ιιπωπιιππι ιιππ ππννππι·ι. Πωιιι ιιοπιιιιι,ι πιιππ ινωιιι «πωι Βο
ποπινωπο πω· 8ιδιιππ πεπωι πιπππ νωιι·ιιπ οπω· πιιιο Τίω·οι·ππιιππ ω·

ποπωι πω, πιπππιπιι πω· ππππ πιπο οοππιιιοιιοππιιο πνιι·πιιππ πω, πνοπιι
πιο πωι·οποππο Απι·πππο πιιι·οπ ιιππι·πιιιπιιιιιιπωιππ Βεπόπιιιππο πω· ιιπιπωι

Κωπιπωπ ιιπ πεπ θι·οπππει·ποπ πιιπι·ιιοπι πω. Ποπ οπει· ω πεπ
πεπππιιτπι·ιιππ θι·οπππει·ποπι. Μιιιιπιπι·ιιιιιι, ιιιπ ω·πι πω· πιο πννοιιπ Κωπιιιω·

Βοποπννπι·πο πεποπ πιο Οοπνωιιιοπ ω·ποπωι πειτε, πεποπ ποπ ποιιπιιιιιιιο

πειιωι (ιιιππ πω· 8τιιπιππωιοπιιι'ιο ιιππ πεποπ πεπ Βω:πι ωιπ πιο πω·
πιοπι, ιι·πιοπο πιο ω·πιο Κπιπιπω· πω· Βιιιππο επιιιπρι·ποπωι πω, ιππω· Βε

ποπνυω·πο ποπιπιοπ Ι·'οιπο ποπεποπ ιιππ πιο Ψιιιιππιιιππιτ πω· (ιοπνωιτιοπ

ιιιιι“ποποποπ. πε πιπ ιιιπο πι: πιοπωι επιι-ιιι πιιι·οπωιπ ποιοι: οοππιιιιιιιο

ιιπιιο Νϋιπιπιιππ που. πιω: ποιοπιι οοππιιιιιιιοπωιο Νϋπιιπιιππ πιπ ιιιιι πο

πνεπιππι· νοι·, πα πππι·ιιππωσ Ηοπ'ιιιιππ νοι·πιιππωι πω, παππ πιο Μιιοι-ιιπι
πω· ω·πιοπ Ι(πιππιω·, ιινωιπ πιο Βι·πιω·ιιππ πεπ Βιιιιιι.πνει·ιι·ιιπ ιιιοπτ οιιί

πιο πιππειιιπο Βοποπιι·οι·πο πω· ει`πω· Κιιπιπιω· πιιιιο ιιιιππω· ινπιπππιπι
πωπω, Με πω· 8οιτο πω· θι·οππποι·ποπι. Βεπιω·ιιππ πωνοπωι κινειται Βιθ

πιπ ίετπω· πω πο ινεπιπει· νοι·, πιι πιο Μποιιιιιι πω· πννοιιππ Κιιιιιιιιω·

οποππω· πιοπι: πιο ιιιμιιιιι πωι νοιπιιπ ω πιοπ πω. Πω· ω·πιιππιιοπο
Βωνοιπ ωιπ! Μπι ιπ πωι 85,000 Πιιιω·πι:πι·ιϊωπ πω· Βιιπιπιπι·εππο νοιι
8πι€οπ πω· Ι(ιιι.ποιιπωι, πεπεπ πιει 18.000 υπιπι·ποπτιι'ιπιι νοιι πιπππιππ
ιππιιπ ρι·οιππιπιιιιποποπ Πιιιπι·ποιοπποι·π. ινωπ ιιπω· πιο θοππω· πω· οοιι
νοιιιιοιι πιοπ πω” ιπι· πω", πιππ πωπω ιιιιπποπτπιιτοπ Ζι·ιιππιππ ιιω·ιιιωι,
πιιππ πιπ πω· ,,ιιιωιιιπειιιπ·· πωι πωι νοΙπππ πωπω πο »ωιπ ιιιιιιι πιπποπ
Ζωιπιιιππ ιπ ωπειιω· Βιιοπο :πι ινιιι·πιπωι «Μπι, ννωιπ πιω πι·ινππι, πιιπ8
πως" ππποπιιοπ ιιΙιπιπ ιπιπιιιπεπιειι:Μιιιοτιιιιι πππεπιιποι· πωπω: πιει (ιι·οπππ.

Βοπιωπππ., πωπω πιιιτπ ωιπ” Πεπει·ιππιιιιπ ωιπ Μ» απ” Ιπιιπππ
Ππτωπιιιιπιππποπ πιο (.ιοπνεπιιοπ πι: πωπ ρπρωιιοπιιπ Βιιιππι απποπιοππ;
πιο ιι·ιιιιω·π Κπιιιιιιοι·ιι, πωπω: ποπωι πωι πειι·ωωιππ Ψεπ πω· οοιινωι
ποπ πωιιπ Ειππριιιοπο ω·ποπωι; πω· πππιιιιιιιιιο πιω. πω”, ινειοπω·
πιιπ πωπ νοιππ ποινοι·ππππππ, πιο Βεπιιι·ϊιιιππο ιιππ Ψπιιποπο ποπ ιιιιιπο

ιιποπωι Ψοιπππ, πιω πω· ιιππι·ινιπποπποπ Μεπι·πωι ποπ πεπιποπιιιι νοιιιππ

πωιπι, ιιππ Με πω· πιιοπνοι·πιπιιπιπο 'Γππιι πι πωι·οοπιππ ιπι; πππιιοπ πιο

πωπω πωπω ΖιιπΙ πω· ιπι·ω· Κιι·οπιι ιι·ωι πιπιπιιππππ Κιπποιιπωι ωιπ ιιιιωι

Βεπιππιππ ωιπ Βιιιπποπ πω· θεποΙιποπιιι'ι, πωπω πωι Πεπποι·π πω· οπω

νωιτιοπ πυπεπϋπω· πωπω. πε πιπ ιιιπο ποιωι οοππιιιωιοππΙιπ Νπιπιπιιιιπ
:ιι πωιι πωιιιιοπιοπ Βι:πι·ιιιο απ ποπ πω». Μιπιπιω·ιιιιιι που, ωιπ ιππιι
πιω -νοι·ωιππιοπιιιοπ, πω. πωι νοι·ιι·ιιπ πω· Οοπνωιιιοπ πιιιι·ποπι :τα ω·ππππιπ
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πω: οιπιποΙ ό" παταει· παπα ΠΙιτἱἔο οοποπταιἰοποΙΙο Μαιο! οιποι· Κπιπιποι·
οαΜοαπ8 πιω, -

Ψιιι· οπο: ποια οοπαϋτααοποΙΙοει Ηἰπόοτπἱεο νοι·Ιιιιιιόοπ οόοι· πἱπόόἰο
οοπεΜαι.ιοπεΙΙοπ ΜΜο! 8οΒοπ οιπ ιιοΜιοπ εο€ιοαΜοει Ηιπόει·πιοιι παπι
ιι!Ιο πιι€οιινοπόοτ ινοι·όοπ: επ πἱοΜ: παπα ποια επι, παο όἱο θι·οο!ι. Βο

Βϊοι·αιι€ όοι· ΨΙι·Ιιαπε όἱοοοε νό!!κοι·τοοπτΙιοποπ νοι·ιι·αΒοε πο» οπτειο!ιοιι

παπα. Ψπτο οπ οπο: παο!ι_πἰοπτ ιπϋ8Πο!ι 8οινοποπ, όἰο Ζαοϋπιιπαπ8 όοι·

Κοιπιποι·ιι πα όοπ ἱπ όιο Ι.οΒιιιΜιοπ οιπαι·οιίοπόοπ ΒοειἰπιιπαπΒοπ όοι·

0οπνοπιἰοπ πα οι·ιιιπποπ, πο νοι·ΙιΙοιΜ όοο!ι ιιππιοι· όἱο νωιιιιαιππιοιι,
όἱο παι·ϊποπ Βοαπαιιπαπεοπ όοι· θοαι·οαποπ οαπεοι· όοπ νοι·Ιιοι· Βοποππτοπ
πα νοΙΜοποπ.

ό

.

Ια όοι· εοπινἱοτἱΒοπ Μαιο, ἰα ανοΙα!ιο όἰο ΙπιιΙιοΙἰποπο Χίι·ο!ιο αποοι·ει

Εππόοπ πω' οιπο πο απο: ααοι·ιναι·τοιοΨοιεο, όαι·οπ όἱο ποπ όοιπ Νο

νοιιι!ιοι· Με ν. δ. ιιπΒοσνοπόοιοπ πιω, ποϋι·οοπτ ννοι·όοπ Μ, Ματ απο
ιιαπεοι· όοιπ νοι·ιι·ιιαοπ πιό” όοπ 86ιιΠοποπ Βοϊειιιπό, ποειοπόοι·α όσοι· Πιο

όπιι|ιο οαΓιοαΜ, όποιο να ἱα οἱποιπ ιααπατοΙιώοποπ Βαιαιο πω. Ια εο!οποπ
Βιοιιιοπ παπα όἰο ·Βοϊόοπεο!ιοί8 όοι· Ριιι·τοιοπ, όιο ιι·ι·οοΜτοιο Μοιπαππ,

ινοππ απο απ νοΗιο από ια ιιπόοι··π Κι·οιεοπ ΕιπΒιια8 ΒοΓαπόοπ απ, όαι·οΙι
οιποα Μποι·π ΨιΙΙοπ ινἱοόοιή επι· θι·όπαπ8 από πι· Ψοιιι·ποιι; καταπα
8οίϋπι·τ ινοτόοπ. και όοι· Μοοπτ από Ηοποπ:, ινοΙοπο ππιιοι·ο νοι·ϊπειπαπο
όοιπ Οπει·πιιαρτο όοε Μπα:: νοι·ΙοιΜ, Μπα όπιιεοΠιο πασα πει πιιπ 8ο
οο!ιοΙιοπ.

Μϋπο (Με απεοι·π Βιιπόιπιποπ Ι.ππόοιόιοι·ι·π οι·Ιοαο!ποπ από πιόι·ικοα!

Μόεο οι· ιιΠο ΗΕπόοι·πιιιεο ΙιοιιοιιΕ8οπ, ννοΙοΙιο ειπα εοιποπ @τοπ Αποιοπιοπ

ὶπ όοπ ΨοΒ πιοΠοα! Έ

Ιαόοιπ όοι· ΚΙοι·αιι από Με νοΙΙ‹ πι όιοποπι Ψαπιιο!ιο από (Μιοτο
οἱοΙι πιιτ ι!ιι·οιπ Οποτ!ιΜοπ οικιακό νοι·οιπι€οπ, ανοι·όοιι πιο Με α·οπο [Ιππικ

όιοποπ ποπ ικα Βονσιιπι·οπ ίοι·ιίιι!ιι·οπ. '

ΚΙοι·πο από ΨοΙΙ: ννοι·όοπ ποπ ια όοπι ννοἱτοι·π Ψαποοπο από Οοποτο

πια. Πα·οπι θποι·Ιιιι·ιοπ νοι·οιπιποπ: όπιιει πω: ποιπο |ιοι!α;ο Ι(ιι·οπο εοπατοο:
όιιοαΒοαΜ, θοτοοπτἱ8ΚοἰΙ: από Γιἱοόο πιασει· απο οαι'ι·οοπτ οι·ΙιοΙιοπ ννοι·όο,

πι· Επι·ο όοε ποόἱεοποπ Νοαιοπε, παπι ΨοπΙ από ΗοΠ όοε απόιοοποπ
πω. από όσοι: πο!ιοπ απόιποποπ Γαι·ειοπΙιπαεοε.
και” όοπ ο .Με ιεαιο.

?ι ΠΕΒΜΑΜν,
ιπππωιοι νοπ Γτοι!ιαι·Β.

ό
ό,

Ιιιι Απεοπιππιο απ όἰο νοι·ΙιοΒοπόο ΠοαΜο!ιι·ια: όοα Ηοοπνναι·όιεπτοπ
ΒτπΒἱεοποϊε οι·Ηαι·οπ όἰο Ππτοτποἱοπποιοπ, όπεπ παπα εἱο όἱο παι:οι·ιπ

21. Με ό. δ. νοπ όοι· Ιιοποπ Β$οαιετο8ἰοταπ8 νοι·ποΙοιμοπ Με νοι·ΙιδΙτπιαε
εννιιιοποπ Μπι από απο” Βοεπίπιιποαόοπ θοποτποιιοπτιναι·ίο πιο εοΙα!ιο
οι·πο!ποπ ιιιααποπ, ιποο!ιο ό” ΙιΜοι·ιποπο Βοοπτ Μ· Ιππ!ιοΠεοποπ Καοπο
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κανει· Βοοἱπ€τᾶοπτἰμπ, όἰο π. «Ισια ιόΙοι·π0οπαωπ ΜοπΗ'οπϋ νοιπ 7. “τα
ό. δ. νοτππἰεεπππ Ηι·οπΙίο!ιο Γποἱπεἰτ από ΒαΙΒετε2ϋπόΞΒΕοἱῶ πἰοΜ 8ο
νΒΙα·πα, από ἰπ ἰπτοπ Βτι·αίαεπαππιπαπΒοπ όσα ΙκπτποΙἰποπεπ ΚΙει·απ αι·ίιπΒοπ

από νω·Ιια:επ.

.Β·είϋαφ, όοπ 'Γ. .ΜΗ 1860. _

Πι·. ό. Β. ΙΒ'ποΜυ·, Ποαπόεοαπ.
Μ: Ι.αόπο. Βασαφρου·. θεπει·πΙνΠαι·.
Πι·. .Ϊ. Β. 070ίπ, ΒοπιπππἱταΙπι·.
Γ. δ'. 8ι·Ιαππ'ό2, Ποπ1οαπαπΙαι·.
Μ. .5'ι·ΙιεΙΙ, ΒυπωιαΜα!ατ.
Α!. δϊ|0ετα·, ΒοιππερΕτα!πι·.

ΒοόΙααοπ.
ΒοΙΙαἔο Δ.

8ο!ιι·ι:Ηιοπ «Με Βι·ιΜπαΙιοία να" Π'ι·ο!!υιπ. απ 8ο. ΙΗΜΙ.Ι.
ΠοΙιο" @επι Πα·οαΜιοι·ιο..

ΑἰἰετάατοαἰααοΙιΜασἰω θτο:Μεο·πορ!

.4!!επαπάόψείετ Γάτα! από Παπ!

Μαρια Εν. ΚϋπἰἔΙἱοππ Ηοποἰτ πἰΙετἔπᾶόἱ€ετ ια Βοεπι€τοπ ;:αταΡαεα,
όπεε: Μι, όαι·ο!ι νοι·ΒαπΒο όσοι· ποαπε$επ Ζω πια Βοεοι·ΕπΙππ οι·ία"τ από
απο!. όσα παι· οαΠσ8επόππ ΡΠα:Μ αιοὶποε οαοι·πΕτιΠααεπ Ακπτω, ΐοόδ011όΟ
παι·ίιιτο!πενοΙΜο νοι·πω!!απΒ όοι· απ.ι.σα..ω.. Ψατόἱἔαπε πα παταει·
πω... καναμε.
Ια όευ πΙΙει·Ιπα:πεποπ ΡτοοΙππιατὶοπ ποια 7. ό. Μ.. νοΙοπο Εν. ΜΜΜ.

απ»... παπα ΒεταίαπΒ πιοαπει·ια· απα πϊπα·ετεπόπτ Μἱ1ΒΙἰεόοι· Με Μπατα
1πἰπἱειοτἱπιπε πα ει·Ιπεποπ πικαπ: παπεπ, νει·όεπ ἔπν·ἱεε Με απα·παππ
Ππαα·ιΜποπ «Με ΡτἱεόεπεΙἱπππ από όΕπ απα88επΜπαεπ, πόοΙπαεπ ΑπεΙαπωπ
όσα Ἑππόεπνα8πτΙἱοπεπ Ηια·ιεπα πἰ‹:Μ νοι·Εππασπ. 8ο νἱπ Μ. όΙοεπ πω...
ΕππρΕπόαπΒ Μ., εποππο νει·όπ ω. πα:Μ ιπἱπόοι· απο!. πιοἱποπεοΜ όπεα
ποΜπαοπ, όπεε απατα όππ νει·εοπίπόπποπ οοιιϊπειαοπεπ παπα Μι· Μπαπππ8
«Με πΠωπϋπαεωπ ΕτΙαπεοε όἱο Βαϊόαπ8 π....α.., νία απ: Μο οπτἱειΙἱοππ
Ι.ἱπ!›π Μπιτ. πω... νοι·πιπ8 Μ: σε α... Εν. ΜΜΜ. Ηοπιότ πα:Μ πα
...ι....€..., όπεε όοι· νοπ όππ ῇε0ιἱΒοπ οαοι·πωπ απα... όσοι· Κι·οπε, νἰα
επ ποππἱπτ. πἱπΒεποπΙπἔεππ 00η, νοι·πποπ απ α.. 8τοΙΙπ όσα ινἱεοΙιππ
Εν. ΚϋπἰΒἘ. Ηυποἱϋ από όσα: πῦπεΠἱοπεπ 8τα!όπ ναι·πίαΒαι·Ιππ. ....εποπω..
από παπΗπἰτωα Οοπνοπαοπ, παππιεΙα· παπα από... από νει·οι·όπαπΒεα
πικαπ εοΠοπ, πιω!. ΜΙ' ό” εππαιπτιΙὶοππτπ απεια·αποΜ από από Καιππιοι·
«ΜΒΜ πω. πω....ι. νατόπ όευ ΕατποΙἱααπεπ πω... ἰπ Βπόοπ α..
αἱοπετπε. πο ΙππΒα επαπΙΜιατ ετα·πτ8ετοε ΠαααπΙ'από ἱΙπει· ΒοαπΙο νἱπόει·
από εἰπιππΙ επποεοπ από όεκπ ννωι...ι απἔπνἱπεοτ ΒνοΜαπΙΕτατοπ απαε
Βοποποπ. πω... πω...» απο!. όἱπ ΒεΒεπνἱττἱἔο παπα... όπι· Ζνοἰτοπ
Κααιπποι· από όἰο Ρεααοπότε αερεπ Με θοπνεπαοπ ςππω.α.... Νασα
τἰπΜεπ παίοΙ8π 10.000 από όαι·απιι·ι· ναταπΙΜπεαιαΜε νοπἱμ, π.8..Ιαιωπ
Κπιπο!ὶΙωπ) Πα· @τα ι..τ....ω ειπα ποΙΙωπ, πο Μπα @απο :Μπομπ
..απο όει· επι εαπ π... όσα 85.000 ΚαταπΗΒοπ Με Επιασε ω. όα



πι" πει· Μάο επ ιΒιιιωιιιω; επι ΑπΕι·εε1ιπιιιιιιιπε πει· 0επνεπι1επ.

εεεειππι€επ |ιεώεΙιεώεπ ΚΙει·πε, ενε!ε!ιε ππτειώιιπϊπε ΒιιπΙιππι·εεεεπ Επι·
πιο Οεπνεπειεπ Εν. ιισιιΒι. Ηώειι πεει·ι·ειώι: !ιώεπ, ιιππ πει·επ Μειώ
νει·ιιεΗπιεε επι Βιο!ιει·Ιιειτ πεταει' εώΠεεεεπ Επι, πεεε πιε ιιι·εεεε Με!ιι·ε
Με πει· Ππτει·πιεπεπ Εν. Επιιι€ΐ. Ηώειε πετώ πιεεε πειιε Ψεππιιπε πει·
ΒἱπΒε επί πεε Βεπιπει·ι|ιώειε Βει·ϋπι·τ εεε. :

Ψεππ ειιώ Μ· πιιε πειι επ εεεεππε θεεειιι πει Πι·πιιπεεω πει·
ΒεΠιειειϊιππιπΕειι: πει· Κιι·ώε ιπ ΑπεεἱεΙιι: ΒεεεεΠι επι, εε απ" πεώ
πειςεεεπ εώεπ ἰιιι νει·ειιε πιιε ΒεπεπΒεπ επι, πεεε Βε!ιΒιεπεεεεεεπ ιιππ
εεπίεεειεπεΙΙε Γκεμπ εἰώ πεει·Ιιιιιιρι :ιι Κεπιιπει·νεώεππΙππεεπ πἱώ€
ειεπεπ. εεννιε ιιιιώ πιιώ πει· Βειεπεπεεεω;επιιπε ἱπ εειώεπ ΠιπΒεπ Ιιειπε
Μώι!ιεΠειιεειιιππιιιπε, εεππει·π πιιι· Με ιπ πει·ιεε ιιππ νει·ειπεει·ππΒ
ειιιΜιιππ, πεεεεΠιε ειιώ πιιώ πειπ Βιιππειιι·εώτ ε" Ρε!! ἰει. Οιιπε εε
εεππει·ε πεει· ιιιιΠε ἰώ πιιώ Τει· νεηιπιεπιεε, ίεΙΒεππεε ΒεπεπΕεπ Μινω
ειι!ιώεπ Με Εν. Κεπι€!ι Πε|ιείτ ιιπτει·ώεπιχει εει·επετε!!επ.
Εν. Κεπιι.;Ι. Πώειι !ιώεπ πιεεεπ νει·ιι·εΒ :ιι ι·ιπιπειι·επ Με :ιιππ

νεΠειι€ ιιιιεΙιεΕι·επ ειι !εεεεπ_ Βει·ιι!ιι. Πεε 0εεώειιιιι: πει· Ιιεώε!ιεεπειι
Κιι·ώε πετ πεε θΙειώε εει|ιππ. Βἱε οοπνεπτιεπ πιτ !ιιει·πιιώ Πιτ εΠε
Κεώοϊι!ιεπ Βεπεπε ειπ νεπ πει· ΜεΙιειεπ Ιπι·ώΙιώεπ Διιτει·Ιιει επει;επεππεε
Κιι·ε!ιεπεεεειε; ιιππ πιε πει·ιπ ειιι·επιιιτεπ Βεώιε πει· Κιι·ώε εἰππ πιώ!
ει·ινει·Ιιεπε Βεώτε. Πει· σπαει" πει· Ιιεώε!ιεώεπ Κιι·ώε ιπ Βεπεπ ιιππ
πι: ιιππ πει· Κ|ει·ιιε ιιππ πιε Κει!ιεΗΙιεπ Ιιώεπ Μει·πιιώ εἱπετεεΕιε πιε
ΡΩιώτ, πἰε ἱπ πει· θειινεπτιεπ νει·ιι·ειςειιιεεει8 €ενε!ιι·ιεπ Βεώιε πει·
Κιι·ώε, εε ειπε εἰε εε νει·ιιιεΒεπ, ιιππ νεΙΙιιιι.ε επ ει·ιεπεπ; ιιππ ιιππει·ει·
πειτε Ιιεππ πεε ει·ώΙει·ννεώεπε Ριεώτ πει· Κιιώε Μι· πει· πετώ Πιι·ε
Μιτννιι·Βιιπε ει·ιεπει· επτεει.ιεπ ενει·πεπ.

Βιε ΡΠἱώ1επ, νε!ώε ιώ 8επεπ πιε Κιι·ώε εεενιε @με πει·επ εεε
|ιεπιπ |ιιι!ιε, πεπιι€επ πιἰώ πιπιει· πἱε ίεΙΒεππε επιίιιι·ώενο!!ειε ιιππ ιιπτει·

0ιιίιπι€ετε ΒΜε επ ενεεεπ: ιπεεεπ Εν. Κεπι€Ιιώε Ηώειτ, εΠει·Ιιεε!ιετ
ενειώε πετώ πιε Βειιπεπτιεπ ιιππ Ριπι!ἰεειἱεπ πει· επι πειπ πεπει!ιεπεπ
Βτώ!ε πεεεεε!ιΙεεεεπεπ νει·ειπεει·τιπε Πεώετειώ ιπε ειπεπ |ιεώ!ιει·ει8·επ
Βεεεπϋιεει· πεε Βεώιεε νει· πει· Με εεεειμ |ιώεπ, ἱπ ειπει· Ζειι:. πιο
εε ει·εεεε νει·Ιετειιππεπ πεε Βεώιεε ει·εεπΒεπ νει·πεπ. ι·ιι68επ ε!εε Εν.
Χϋπιειιώε Ηειιείτ πιεεεπ εε ι·ιπιιπνοΙΙ ειπεεεε!ιΙεεεπεπ ΨεΒ ίεεώιιΠεπ
πππ πιε ιπ πει· θεπνεπιἱεπ πει· Κιι·ώε 8ει·ιιππιιεπ Ριεώτε επίι·εε!ιτ επ
ει·ΙιεΙτι·π .8ει·ώεπ.
ΜεΒεπ Επι. Κεπϊ8Ι. Ηε!ιειε πιεεε ιπεἰπε ιιπιει·πιίιπι€ειε ΒΜε πἱώι

επεπεπιε ειιι'πώπιεπι Ιώ ειεΒε πιεεε ΒΜε ιιπ Ιπτει·εεεε πιώι ιπιππει·
πει· Κιι·ώε Με πει: Τει·επεε, πεεεπ 8ιώει!ιειτ Με Ψϋι·πε ειπε ἰπ
επιει·ειπιπ8ει· Τι·επε νει· Αιι8επ επ ιιώεπ, εἰπ ΙιειΙιεει· πει πιιώ νει·

ιιι!ιώτει. Ι)πε θειιιιεΙιτ πιεεει· ΡΙΙιώτ Με ιπειπει· πει·ιΒεπ ΡΠιώιεπ ίϋ|ιΙε
ιώ πιπ εε ιπώι·, πε ιώ ἱπ ειπι·ιπ ΑΙΜ· ειώε, ἰπ ει·ειεΙιεπι ιώ επι εε
ιπώι· εει·ει: εειπ ιπιιεε, νει· πεπι Βιώτει·ειιι!ι!ε θοιτεε πεει· πἱε ΒτΓιιΙΙππε
ιπειπετ ώει·Μι·ιΠώεπ ΡΒιώιεπ Βεεεεπεώιιίι επεπΙεπεπ.
Ηεώειει· πιω Με θπεπε ιιιιώ επιπΕώΙεππ ει·ειει·Ιιε ἱώ ἰι

ι

ιἱείειει·

Βιιι·ίιιι·εΜ

Γ:·είειιι·-ε, 12. Αιιι·Π Ι860.
Βιιει·ει· ΚεπιπΙ. Πώειι

ιιπτει·πιεπι€ει €ε!ιει·ειιιπετει·

7
· ΕΕΒΜΑΝΝ,

Ει·ώιεώε!' νεπ πππ”.



120 Βεόειι: 5επι·ειιιειι εεε Ειπα. ν. Ρι·ειπαι·ε ν. 21. πω! 1800

ΒεΠεἔε Π.

Βε!ια·«Μιεπα «Με Βι·ιΜειειι«ι1°ε να" Ι'ι·εΠιαπε και «Μπι ΠΠεα·πα
«Με Βα·αιΙΜεεεε.

Ευεπιπϋι·όψε Μίιππϊόει·.' .

νοιιεπαι;ε όει· πεαεειεα Με, ενε!επε «Πε ε«ινιεεπεπ όειπ πει!!ε;επ
Ύειει· Ρία: ΙΧ. από απεεται α!!ει·επιιόιπειεα Ι.επόεει'αι·ειεπ θι·οιεεπει·ποε
.Β·ίεότίππ Κ. Η. !”ειει·Ιιεπ επεεεεπΙοεεεπε, ι·ειΠἱεἰι·ιε από ιιαπ!ι«·ἱι·ιε θεα
νεπιιοπ πειι·επεα, πεπεπ όἰε α!!Βεπιειπε Αα!'ιπει·πειιπιπειι επι' εἰεπ εεε«ιεεα
από «Πε θεπιπιπει· Πει' πεννεει. !)ει· Ηοεπει·πι·όιεε Ι(!εταε ει·ινει·ιει πιἱι
Βεεπι ειπε !ζαπόΒεπαπε εειπεε Οπει·πιι·ιεπ ιΠιει· όιεεε νοτειιππε.
παπι επιπόει· Π1π!ε ἱεπ ιπἱεπ όεπ εαίπε!'οι·όει·ι, εοντοπ! όαι·επ αιε!πε

«ιπει·ππ·ι!ιεπε παπι», απ: όαι·επ όεπ θείιιπ! ιιι·ϋόει!ιεπει· Πεπιειαε«:πε!'ι,
πε!«:πεε πιιεπ πιιι αιειαειπ Κ!ει·πε νει·πιπόει. Μι αιιιει·πεππιε εε όιιπει·,
ἰπ όιεεει· Ζιιεεπι·Πι επ όεπεε!πεπ «Πε εεεεανι>πι·ιιΒε Εεεε, ια ενε!επε
απεει·ε πιι·«:π!!επεπ Απεε!εΒεαπειιεπ παπιπ«:πι· ιι;επι·«ιεπι εἰπό, πα πειι·πεπιεπ,
από «!αι·παε όιε ΒεπΗιεεε πα πιεπεπ, ια ενε!επεπ παε!ειεπ όιε Ρ«επε!π όεε

ρι!ιεπιπιπεει€επ νει·πει!ιεπε Επι· όεπ Οπετπιι·ιεα από όεπ Κ!ει·αε επι
πιι!ιεπ ειπό.

Με όιε θοανεπιἱοπ, όεε πει!ι€επ Βιαπ!εε ιπἱι απεει·ιπ ιι!!ει·επει!ιπειεπ
Πι·οεεπει·ποπ ι·ιιιι!!ειι·ι, παππε!ι·ι από όεπ 8ιππόεα όεπ Ι.«ιπόεε και· Κεππι
πιεεπππιιιε νοι·πε!ε,αι απ, όπ πεπειε πω. α!!εεαιεια ααιει· όεια Κ!ει·αε
από όειπ !ιιιιποΠεεπεπ νο!!ιε ειπ παταει όει· Βε!'ι·ιεόιεαπε από όει· !!'ι·εαόε
ιΠιει· όεπ επόΙἱεπ πιαεόει·πει·εεειεΙ!ιεπ Ι·'ι·ιεόεπ από ειπ «Μπα όεπ !)ππ!ιεε
ΠΠ· Βε. !(ϋπια!ιεπε Ηοπειι όεπ θι·οεεπει·εοε - θείιΠι!ε, ανε!επε «ια«:π πι.
Πι όειπ νοΠειεπ Μεεεε ιπεΠιε.

Ααεεει· όεπ νιε!Γπεπεπ επόει·π Πι·όπόειι, ενε!επε ἰεπ πα όιεεεπ θε
Πιπ!επ από πα όεπι Πεα!ιε ι.ιεεειι «Πε παιιΠεπε νοι·εεπααε πειιε, !”ι·εαιε
«ει. Με πεεοπόει·ε Με όετϋπει·, όπιιε «Με όιε παπιαεπι· νοι·ιιαπεππιεπόε
όει!πιιινε Ρ!”ι·ππόεπεεειεπιια όιε Βεόιιι·ίπιεεε όει· Βεε!εοι·πε, όιε Ψϋπεεπε
όει· Ρ!'ει·ι·πεπιειαόειι από Με πει·εεπιεπ Απερι·πεπε εε νιε!ει· ιπιι ιπαειει·
παι'ιει· θεόα!ό από Ααίορίειαπε πιεπει· εαεπει·ι·επόει· ενιιι·όιπει· θεἰει!ιεπεπ

πείι·ιεόιαι ενετόεπ !«Βιιιιιεπ.

Μπα πιιιιε «ι!!επ θι·ππό, όιεεε ενιεπιιΒε Αππε!εεεαπειι παπιπεπι· Με

ειόεόιει επεαεεπεα, απ!! «Παπ «πω. νεα !ιειαει· Βειιε πει· Βεόεα!«επ οόει·
Ψιόει·ειεπό εςεπεπ όεπ ειπαεε«:π!πεεπεπ ?Πε όει· Παιει·πεαό!απε πιιι όεαι
περει!!επεπ διαπ!ε παπι Ζνι·εεπε ειπει· νει·ειππει·ιιπε ει·ποπεπ πειιε; ειπε!!
όιε Πι·οεεπ. Βεπιει·απις επι' «Πεεεια !ινεπε «σε όιε Βιπειεε;εινε!ι αεπ ιπεπι·
Βιιι!!αεε από νοι·ιπει!ε, πεπιεπιΠεπ πἱπεἱεπιπεπ όει· Ρίι·ππόεπεεειεαπΒ
από όει· νει·ενπ!ιαπε όεπ Κιι·επεπνει·πιππεπε σπαει παιιε, Με ειε όαι·επ
ειπε ειπίπε!ιε Απει·πεπααπε όει· Βεεπιε όει· Κιι·επε, Με ειπε εο!επε π. Β.
ια όει· ιιι·εαειιιεεπεα διαπιενειίαεεαπε πεντιιπι·ι ἰει, ει·!επαι πιιιιε; πεταει·
ινε!! όιε ειιιαόιεεπεπ Βεεπιε πιπεἱ«!ιι!ιεπ όει· θεεειεεεπαπε εοινοπ! όαι·επ
ειπειι Αι·ιι!ιε! όει· θοανεπιιοπ ιιιεΙπει, «Πε πει όει· νοι!επε νεα Βειιεπ όει·
θιοεεπ. Βεε!ει·απε πια!παες!!επ αεαεπι·ι ινοι·όεπ παπα;- επόΠεπ !«οππιε
πιππ όιεεεπι νει·ιι·ιιαεπ-ειεπ πιπαεπειι, σε!! πιιια «Με όεπ Γε!! παπι
όεπ!ιεα !ιοππιε, όπειι ειπ τωιιιιπειιι,ε εεεεπΙοεεεπει· από πεειεπεπόει·

νειιιι·εε ιεπιιι!ε ειπεειιιΒ παίΒεποπεα νιιιι·όε.



πι: «!οπ Χ!οι·πιι !!!ιοι· «Πο Απι'ι·οο!ιι!ιιι!ιππο «Με 0οπνοπι.ιοπ. 12!

πιο" ο!!οε Βι·ννοι·ιοιι οι!ιο!ι ε!ο!ι οποι· «!οπιιοο!ι οἱπ !!η«!οι·ε!οπ«! μπω
«!!ο 0οπνοιιιιοπ οποτε: ππεεοι!ιο!!ι ποι· Κοιιιιιιοι·, ππ«! οποι· 8τϋεειοπιπο!!ε
νοπ Μί«ε!!ο«!οι·π «!οι· ρι·οιοειοπιίε«:!ιοπ 0οπΓοεε!οπ, ενο!ο!ιο «!οο!ι ἱπ !!ιι·οι·
!.ιο!ιι·ο, Πιι·οιιι 0'π!!πε ππ«! Πιι·οπ Βοο!ιτοπ ποπ ποι· 0οπνοπιιοπ «!πι·«:!ιοπο
Μάι: !ιοι·ίΠιι·τ ινιι·«!. Α!!ἔοιιιο!πο ΤΙιοοτἰω υπο ρο!Μεο!ιο Ριιι·τοιοπειο!ιι.οπ
«πωπω Βοεοπ πιο ροειιινω, «!πι·ο!ι νοΙποι·ι·οο!ιι!ιο!ιο νοι·ιι·ιιιτο οοι·ππι!ι·ιω
πω! «!πτο!ι οἱποπ ποποιι ι·οο!ι!:ο!ιιι!Γ«ιοοπ Βιοπιενοι·ιτοι.ς ππί'ε Νοπο οπ
οι·!«οππ«οπ Βοο!ιτο ποι· !ιοι!ιο!!εο!ιοπ Ι(!ι·ο!ιο Βο!«οπ«! Βοπιιιο!ιι; οε π·πι·«!οπ

Ρο!.ιτιοποπ ιο «!!οιιοπι Βιππο ποπ Ρι·οιοειππτοπ, «!οπω ειο!ι νοι·Μι!ιπ!εε

ιιι!ιεειο πνωἱΒο !ι·ι·οο!οποιο Ιζοι!ιο!!!ιω πιιε«ι!ι!οεεω , «επ «Πο πιοπο
Κοπιιιιοι· 8οι!ο!ιτοι, πω! «εε νπιτ!ο «!ἰοεοε Βοοιππω «!πτο!ι «Πο !'οιπ«!εο!ιοε!οπ,
ππι· επ ο!! «Πο Ψιι!ιι·Ιιοιτ οιιιειο!!οποοπ Αποι·ι!ΐο που 'Ι'«ιοοερι·οεεο εοΒοπ
«!ἰο 0ι·οεε!ι. ΒοΒἱοιππἑ;, ντο!ο!ιο «Πο 0οπνωιιοιι ιι!ιοοεο!ι!οεεοπ !ιιιι.«ο, Βοιςοπ
πιο 0οπνοπιιοπ εο!!ιετ πω! μπω πιο πο!!ιο!ιεο!ιο Κιι·ο!ιο πιιιοτειπτετ.
Ι)ιοεοπ Βοειι·ο!ιππεοπ ιποιι«!οπ οποι· οπτοοποπ πιο 8ο. Κ. Ηο!ιοιτ «!οπι

θι·οιιε!ιοι·ποο ποοι·ι·ο!«:Μοπ ΒιιιιΕιι«!ι·οεεοπ Μι· πιο 0οπνοπιιοπ πππ πω
0π!:οι·εο!ιι·ιίτοπ νοπ 85.000 Κιιι!ιο!ι!ιοπ (ννοΒοἔοπ «Πο ί!ιιΕοιεο!ιι·ιΠοπ «!οι·
ο!ιοπ οποοιπ!ιι·ιοιι Ροτιιιοποπ πω· «Πο Ζιι!ι! νοπ απο 10,000 οι·ι·οιο!ιιοπ);
ίπποι· οιπο επ «Πο εκνο!!.ο Κπιππιοι· οοι·ιο!ποιο Ει!ι!!!ι·πιιο; «!οε οοεοπιιιιτοπ
0πι·ιιτ-Κ!οι·πε, ππ«ΤπποΒοποιο!ιποιο 3πτἱετἰεο!ιο οπο ππο!ιο!επεο!ιο «!πι·ο!ι
«!ω Μπι νοτϋιῖοπι!ἱο!ιιο ΑπεΓϋ!ιι·πποοιι επι· Βοοιππ«!ππο «!οε ι·οο!ιιεΕι·ι!!”ιιοοιι
ΒοεΕππ«!οε «!οι· 0οπνοιιτἱοπ. ΠπΒοοο!ιιοτ «ι!!οιι «!οεεω πω! πιι€οπο!ιτο!: «!οι·

!!!ιοι·εοπΒοπ«!οπ Βοννοιείππι·πποοπ «!οι· 0ιο«ιπο π" ΒοΒιοι·«ιπι; ππ«! ιπο!ιι·οι·οι·
Αποοοι·«!ποτοπ πο! «!ω νοι·πιιπ«!Ιπποοπ που :πιοποπ Κοιππιοι· !ιοεο!ι!οεε
«!οιιιιοο!ι πιο Μο!ιι·Ιιοιτ ποι· Βοποπιιτοπ Κιιιππιοι· οιπο Α«!ι·οεεο ω 8ο. ΚϋπἱΒ!.
Ηο!ιο!ι πω 0ι·οοε!ιοι·οο8 ιιιιτ «!οι· Βιιτο, «Πο 0οπνοιιιιοπ πι!! «!οπι περετ
Ιἱο!ιοπ Βιπ!ι!ο ππεεοι· Ψνιι·Εεπιιι!ιο!ι απ εο!πω.
8ο εο!!το «ι!εο «Με ιιι!!!ιειιπι επ Βιιιιι«!ο εο!ιι·πο!ιτο Ψοι!ι «!οι· 0οι·οο!ι

ΗΒΗ!! ππ«! «!οε Β'ι·ιο«!οπιι οπο" ἱπ ?ποοο οοετο!!2, οιπ ΐοιοι!ιο!ι πο
8οεοπ!οεεοποι·, ι·πιιποιι·τοι· πιι«! ρι·οπιπΙοιιιοι· 8«οετενοι·ιι·πο· οιπεοΜο οπί

Βο!ιο!ιω πνοι·«!οπ; «!πι·ο!ι οἰιιο «:οπίοοε!οπο!Ι ΒοπιἱεοΜο ρο!ιιἱεο!ιο νοι·επιπιιι

Ιππ8 εο!!ιο ί!!:ιοι· Βο!ιοιοπεειιο!ιοπ πιι«! !ιιι·ο!ι1ιο!ιο Βοο!ι«ο «!οι· Κο!!ιοΙι!ιοπ
οπι.εο!ι!ο«!οπ ννοι·ι!οπ, πω! «πε ιιπι ιιιοἰειοπ ππεοι·π Βο!ιιποι·ιε οι·ι·οοτο, πιιτοι·
«!ἰοεοι· Μο_ῇοι·ἱ!«ῖ!: ποι· εννοἱιοπ Κιιπιιποι· ίππ«!οιι εἰο!ι εο!!ιιιτ εοΒιιι· !ιιιι!ιο!!εο!ιο

ΜιΣπποι·, κνο!ο!ιο οιπ' πιο” Ψοἱεο πι!! «!οι· Απιοι·ίΕοι ι!ιι·οε 0!ιοι·Μι·τοιι πω!
πι!! «!οι· ι.;ι·οεεοπ Μο!ιι!ιοιτ ι!ιι·οι· Βιιι!ιο!!ε«:!ιοπ Μιι!ιτπ«!οι· πι πιιεοι·πι !ιο«!!εο!ιοπ

[Διι«!ο ι.!ιπτειιο!ι!ιο!ι ιιι Ψι«!οι·ερι·πο!ι οοιιοι!ιοιι, ποι ο!ιι ποπ «!οπι [Αποικι
!ιοι·ι·π «!οι· Βοι!ιο!ιε«:!ιοπ Κιι·ο!ιο 8οννο!ιι·ιοε Πιιτοι·ρίππ«Ι ιπτοτ Βοο!ιιο επι·πο!ι

επιποιεοιι.

Βε «τα εο!'οι·τ ππο!ι «!!οεοπι Βοεο!ι!πεεο «Ιοι· ενοἱιοπ Κιιιιιιποι· οιπο

Ροι·εοπο!νοι·ϋπι!οι·ππο ἱπ «!ωι θι·οεε!ι. 8τοο8επιιπ!ετοι·ιππι οιπ.

Πο ποπ δε. Ι(ϋπι€!. Ηο!ιο!τ «!οιιι θι·οεε!ιοι·ιοο ποπ !ιοτπί'οποπ Μιτ
8Πο«!οι· «!οεεοΙ!ιοπ, πνο!ο!ιο οιπ ε!!οι·!ιϋο!ιετοε Μιιπι!”οε!: νοπι 7. «

Ι. Μ. ο!ε

«Πο νοτειιωνοι·ι!ιο!ιοπ !!!!!!ιο «!οι· Κι·οπο ππιοι·ποιο!ιποιοπ, ε«:!ι!«ιΒοιι οιπο
ποπο Βιι!ιπ οίπ. Ιιι«!οιπ εἱο νοπ «!ωι το!.!πο!ιιοπ ππ«! ρπ!ι!ιο!ι·ιοπ Νοικο

νοι·ιι·οοο που 0οπνοπτιοπ Ποιοοπο ιιο!ιιιιοιι, ειο!Ιοιι ειο πι Απεειο!ιι, «!ιιεε
«Με νοι!ιιι!ιο!εε ποι· !ιοι!ιο!ιεο!ιοπ Κιτο!ιο «!οε Ι.«ιπ«!οε επι «!οι· θι·οεε!ι.

Βοδιοι·ππο «!πι·ο!ι οιπ 0οεοτε ππ«! «!πιο!ι Ιπιι«!οε!ιοι·ι·Ιιο!ιο νοτοι·«!ππποοπ
ποπ οιοι·οεοΙτ πνοι·«!οπ εο!Ι.- Βε πο!! ποοο! πιιο!ι «!οπι οπτεο!ιιο«!οποπ !νι!!οπ

Βι·. Μη!. Ηο!ιοι!ε «!οε 0ι·οοε!ιοι·εοοε ποι· 0ι·ππ«!επω «!οι· Βο!!ιειειδιπ«!!ε!ιοιτ



!22 Βεαειι: 8ειιιειαεα αει Εεεε. ν. Ι·ι·ειααι·,ε α. 2α.-Ααι·ιΙ 1860

αει· ΙιειαειιεεΙιεα Κιι·ειιε ια θι·ααααα Πιι·ει· ΔααεΙει;εαΙιειτειι πι· νεΠεα
ΉεΙτααα εεει·ιιεια ανει·αειι, ααα αει· Ια!ιαΙΙ: αει· Πεεει·ειαιιιιαίτ εεΠ ια
αιεεεαι Πεειαε ααα αεα αιιι·εαι' ίοΙΒεααεα Ααει·ααααΒεα εεἱαεα αει·εειι
Πει:εα Ααεαι·αε!ι αααεα.

Πιεεεε Μ αιε Βιμ», ια ενειειιε ααααιεΤιι· αἱε θεανεαιἰεα αεΒι·ιιεΜ
νει·αεα Μ. Έ'ιιεεεα Μι· αἱεεε Εεεε αιω- ια'ε Λαμ, εε ει·αεΒεα Μάι
Ι'ειεςεααε ΒεααΠιιτε: Πει· ίειει·Ιιειι ιιΙιεεεειιιεεεεαε, ι·αιιαειι·τε ααα ιιιιΒ|ιειι·ιε

Βιιιιιιενει·ιι·αΒ αει· θεανεα1ιεα ενιιαειιεα αεια ιιειΠεεα νατει· Ρία.: ΙΧ
ααα αεια αιιι·ειιιααειιιιΒετεα θι·εεειιει·ιιε8 Γιι”εαπ”εΙι νεα Βεαεα εε!! αεειι
αεαι νει·ΙααΒεα αει· Μειιι·ιιειτ αει· ειαεα αει· Ιιειαεα Ιαααειϊιααιεε!ιεα
Κιιιααιει·α ιιαεεει· Ψιι·Εεαιαικειτ 8εεεται ανειαεαι εε εεΙΙ εἱα αεαεε ει·ει:
Μα ια αε!ιεααεε θεεεω απ; αει·ααΕ ια ιιααεααεα Ααοι·αιιαααεα πα αἱε
ΒιεΠε αει· θεανεαιιεα ιι·ειεα. Βε εε!! αΙεε αα- εια ειειιει·εε ιαμα
αι·αι·ιιεεε Οια: εια Με ια αει· Παεεννιεεαειτ αει· ΖιιιιααΓι πα ειίαΙΙεααειι
νει·ηιι·εειιεα €εεειιεα ανει·αεα. Με” αει· ι·ει·ειαιιαι·τεα θι·αααα8, ανειιεἱ
εε αει· Βιι·εαΙιεαεα Δαα›αιαι ιιιααΠε!ι αεαιαειιτ νται, αἰε ΒεεΜε ααα αἱε
Βεααι·ίαιεεε αει· Κιι·ειιε αεΙτεαα πα αιαοΙιεα, εε!! ειαε αεαε, ε!ιαε αἰε

Μιινι·ιι·ιιιιαα αει· ιιιι·εαΠε!ιεα Αατει·ιιΜ νειεααεαιαεααε Βειςειαα8 ιιιι·ειιΠειιει·
νει·ιιαΠαιεεε νει·αεαεαιαιεα ανει·αεα, αει·εα Βι·ίεΙΒ αιεΜ ειααιιιΙ αΠειιι εεε
αεαι ΨιΠεα αει· θι·οεειι. Βει;ιει·αα8, εοααει·α αιιαΙειεα νεα αεα ααεἰεΙιει·α
ΕνεαιααΙιαιιεα ειαει·.Κααιαιει·ιαα5ει·ιιατ αειιααι;τ, ααα ανειιει ιια8!ειειι μια:
ΒεΒεα αειι νει·Βααις α» ειιειαεΙιέεα Βειεαεεεεεια8ειιααΒ ααα α" Βαααεε
αστε, ι;εΒεα αιε ιι!!8εαιειαε ΒΞΙΙιαιτείτ ααα αιε Ναιαι· αει· ΒιιεΙιε ια εἱαει·

εεαΐεεειεαε|ι αεαιισειιιεα ιιειιιιεε|ιεα νει·ειιαιαιΙαα8 Παει· Βε|ιΒἰεαεειιε¦ιεα
ααα εεαΕεεειεαε!!ε Ε”ι·αΒεα ααι·ειι Αεειιιααιιια8 εαιαε!ιιεαεα ιιιει·αεα αει!.
Με αΙιει· ααε ι·εεΜΙιεΙιε Μεαιεατ αει· Βιιειιε ιιετι·ιατ, κνειο!ιεα Μει·

νει· ιιΠεαι Αααει·α ια Βετιιιο!ιτ !ιοιαιατ, εε εε!ιειαεα πια· ίεΙΒεααε Μαιο
ίεειπαετε!ιεα ι

1. Με θεανεατιοα Μ ααἰεεΙιεα αεια θΙιειΙιααατε αει· Ι(ιι·ειιε Με
αεαι αεε Βαιιιτεε ιιαεεεεΝεεεεα ανει·αεα. Βιεεε Ιιειαεα Αατοι·ιιατεα ενιιι·ειι
παω Αεεε!ιΙαεεε ειαεα εεΙεΙιειι νειιιεἔε εεννειιΙ ααι·ειι αιε νει·ίιιιιεααε
αει· Κιι·εΙιε Με ααι·ειι αιε αεε διαιτα: Βει·εεατιετ.

2. Ι)ιε θεανεατιεα αναι·αε νεα 8ι·. ΙίϋαἱΒΙ `ΗοΙιεἱι αεια θι·εεειιει·ιιοα
Δεεεεεαιεεεεα, Μια" ααα ιιιι ΒεαιειααΒεαιαιιε 1859 Ντ. 60 παπι ναι
κααε ραεΙιειι·ι. Βιε ια: ιιιεε ειιι νεΙΙεαΒει·ειΓει· νει·ιι·ιια.

δ. Πἱεεει· νει·ιι·ια; Με ω· Κιι·ειιε !ιειαε ιιεαεα, εεααει·α αει· σα·
@αιμα ΒεεΜε ααι·αεΙιαεΒεαεα, ανεΙοιιε απ· ααι·ειι αιε ΒειεΙιεεεεεωε ααα
νϋΠιει·ιεεατιιειιεα νει·ιι·ιιιιε Βιιι·ιιααι·τ ενιιι·εια ααα α» Με ενεα]ει·ινειαεαε
Βεειιτε Με ι·εειιιΠειι εατπεΒεα ανει·αεα Ιιειιατεα.
Πει· Βιιιαι ω ιααε αιιααι·ε!ι Ιιεια Βεεατ νει·ιει·εα, να! Ηπα εε!ειιεε

Με ι·εεΜΙιε!ι αα8ειιαιααεα αει.

ε. Πιεεε ααι·ειι αιε Πεανεαιιειι ααΐ'ε Νεαε νει·ιιιι€ειαϊιεεια Βιιι·ιιααι·ιεα
ΒεεΜε αει· Κιι·ειιε Ιιεααεα απ· νεα αεαι ειιιεα Οοατι·αΙιεατεα (αεαι 8αιαιε)
ααα ειαεεια8 εαπεΒεα ανει·αεα.
δ. Με θεανεααεα ια ααι·ειι αιε ΡερειΙιειιε ΒαΠε >,Αειει·αι Ραειει·Μ."

ανειειιε ιιαειι ἱια ει·ιναααιεα Βεαιει·ααεεΜιιιιε νει·ιιαααει: ναι·αε. Με Κιι·ειιεα

Βεεεπ Μι· ααε ΚιιαιεΙι!ιεα ιιι·ειιιιι|Βιι·2. Ψιι· ιιιιιιεα αεεειιιιΠι αιε ΡΒιιιΜ
αιε «Με εααιιι!τεαεα Βεειιιε και· Παι·ε!ιίαΙιι·αα; ια Βι·ιαεεα, Με να·
?Μπα ααι·ε!ι Με Βι·ΓαιΙααε αἱεεει· ΡΜειιι: ααι· ααεει· ΒεεΙα ααε.

-



πι Ποπ ΧΙοι·ιιι πω· πιο Απποοιιιιιιιιοπε ω· 0οιιι·ιιιιιιοπ.

Απο άοι· παπι-ι άπι·ποιιιοιιιοπ [Απο άοι· Μάιο ππά παπι άοπ άιιι·ιιαο
ιιοι·νοι·ι;οιισπάοπ ιι”οιποπ, οτ8ι>ιιοπ επι άιο Βοποιπ πιι- απεοι· νοι·ιιιιιοπ.
Πιο 0οπνοπιιοπ, απ· άιο ιιοιάοπ ιιοιιοπ (?οιιιιιιιιοπιοπ οιπ δ'οι·ιι·ο8,

Μ νοπ άοιπ Οιιοι·ιιιιιιριο άοι· Κιι·οιιο πιιι· πατα νοιιααΒιι απά απο πιιοπ
επι· ΝαοιιιιιιιιαιιΒ πιιηι_οιιιοιιι νοι·ιιοπ.
Νιιι:ιι άοι· νοι·ιιιεεαπ8 ππά θι·άπππε άοι· ιιιιιιιοιιιιοιιοπ πωπω ειπά

Πιι· ιπ ποιοιιιοιιοπ Πιπποπ άοπ Αποι·άπαιιιςοπ απά ΒοΓοιιιοπ άσο Οικτ

ιιπποιοιι άιιι· ιιιι·οιιο, οι·οιιιιιο απο ιπ παιιιοπιιιιοιιοι· Γοι·ιπ παΒιιιιοπ απά πιιι
άοπ ιιι€οιποιποπ Κιι·οιιοπποεοποπ αιιοι·οιποιιπιπποπ, θοιιοτιιιιπι οοιιαιάιε.
ινα- ιιιιιιοπ απο άπιιοι· πιοιιι: Πιτ οι·πιιοιιιιΒι απά ιιιιιιοπ πο παπι ΠΠ· οι·
ιπαιιι, νοπ άοπ απ: οιι.ιιοιιιοπ ιι'οιοαππι·ιι άπο ηιοειοιιοοι·ιοπ Βιιιιιιοει πιι
πιιονοιοιιοπ, οιιιιο νοπ ιιιπι οιπο ιιπάοι·ο ιινοιειιππ οτιιιιιιοπ επ πω». ινα
ιιιιιιοπ άιο Ριιιοιιι, ιια άοπ άαι·οιι άιο Οοιινοπιι‹ιπ άοι· Κιι·οιιο οι·ιιιιιοιιεοποπ
Βοοιιιοπ απά άοπ απο άιιιιιιιοι· ιαοι·εοπποποπ νοι·ιπιιι·ιΓιοπ άοε ιιιιοετοιιιιοιιοπ
Βιιιιιιοε ι'οοιπαιιιιιιοπ. ινα- νι·οι·άοπ άιοποι· απεοι·οι· πιιπ-ιι πιοιιιιοπιπιοπ
ππά πιο, πο μα; να· νοι·ιποΒοπ, παπι νοιιιιιιι; ιιι·ιπποπ. Νιιοιι άιοεοπ θιππά
πιιαοπ, "πιο απο απεοι·ο οιιοτιιιι·ιιιοιιο οικω Βοιιιοιοι, ιινοι·άοπ απ·
νοτιιοπιπιοπάοπ Επι. εοιιιιιι ιιοπάοιπ απά πω, Ηοοιιυνιιι·άιπο Μιιιιι·ιιάοι·,
πποοι·ο β νοπ Βιιι:ιι ιιιιππιτπι·ιοπάοπ - ΨοιεαπΒοπ οτιιιοιιοπ.
Πιοεο ιποιπο ιινοιιιοι·ινοποποπ Αποιοιιιοπ απά Ποιιοι·ιοαπαιιποπ πιιπ

άιο Βοποπνιιιιι·ιιΒο [πππ πιο: ι)ιπΒο, ιπ ινοιοιιο άιο ιιιιιιιοιιοοιιο Κιι·ιιιιο ιπ
ιιποοι·πι [παπα άαι·ι:ιι άιο ποποειοπ νοι·ι;ιιππο ι;οιιι·ιιοιιτ ινοι·άοπ πι, οοινιο
άιο ΗππάιαπΒενι·οιοο, "πιο ιποιπο οιιοι·ιιιι·ιιιοιιο ΜΜΜ πιιι· πιιΓοι·ιοπι,
πιο πι πιοιιι οι·πιππποιι ππιιοι·πι ιιιιοη;πιιάιποιοπ Εππάοοιιιι·οιοπ δι. Κοπι€ι.
Ηοιιοιτ άοιπ θι·οοιιιοι·ποΒ ιπ οιποι· απιοι·ιιιιιπιποιοπ απά οιιτι'αι·οιι1ενοιιειοπ

νοι·πιοιιαπε επι· Κοιιπιπιπο επ ιιι·ιπ8οπ. Μι πιο ιιαπιοιιιιι άιππιι πιιιιιι
ιιπιοι·ιιιοεοπ Αιιοι·ιιοοιιοιάοποοιιιοπ απι άιο Ααιι·οοιιιιιιιιιαπΒ άοι· ιπ άοι· (ισπ
νοπιιοπ απι'. Νοπο ιιποι·ιιιιππιοπ Βοοιιιο άοι· Κιι·οιιο πα πιιπ», «Μπιτ άπο

Βοιειιιοι άοι· Ποι·οοιιιιΒιιοιι, ινοιοιιοπ @που άαι·ιιιιιιαπιιιι€οιοι· ιιτοπειιοιποἔ
άαι·ιιιι θοπ·ιιιιι·πιιι; άοι· οοιινοπιιοπ ιπ πω· Ζοιτ Βο8οιιοπ πι, ιπ ινοιοιιοι·
άιο Ροοιι€ποιιι άοπ Βοοιιιοπ ππά άοι· νοι·ιι·ιιΒο πο νιοιι'ιιοιι οι·πιιιιιιιιοι·ι
νοι·άοπ Μ, απά άιιπιιι άοι· άπάιιι·οιι Βοινοπποπο Βιιιιιιι ππποιοιιιπιιιοτι ππά
ππεοιι·ιιιιι οι·ιιιιιιοπ οποιοι». -
Τιιοαοι·ο Ηοοιιιιναι·άιπο Μιιιιιιιιιω Ψιι· ειιπά ιιι άι:: Ι.οέςο σπαει:

Πιπποιι, άοι· πιιοιι πιασει· ιιιππιιπ ειιιι·πιιοοιιοπ Βοοι'ιιιιι·ι ιπ ιιοπ ιιιοιιοι·π
Ηιιιοπ πιο: 8οιιοιιιοπ Ποιπιιιιιι οιιάιιοιι παι·ιιοιτποικοιιι·ι πιτ απά νοιι Ρι·οιιάο
κι· Αιιοιπ Ποπ; ιπι Ηιιπιποι, πιιοι· ιιιιοιι ιιιιοπ ι;αιοπ Μοπεοιιοπ, οποιο πα
ποιποι· απά ιιιιιποο 8οιιιιι”οι Βι·ιιιιιιππο ιιοιιι·πποπ, ι)ιιπικ πωπω πω; άιι
οι·ιιοιιι; .κι Με ιιιπιπιιι οιπ ποποι· Βιιιι·ιπ, απά άι·οιιι άιιε ΜΜΕ πιιι”ο Νοπο
ιπ άιοοιιιι·πιιοοιιο Με ιιατιιοιιιποοιιιοιιιιοι·π. πω, Ηοοιιιι·ιιι·άιΒο Μπ
ιιιιιάοι·, ιιιεει πππ άιιι·πιπ πιοιιι νοι·ποεοπι Με άιοειο ποιιο Ρτιιιαπ8 Μιά
(ισα :πππ Βοιποιι ποιποι· ιιοιιιΒοπ Καππα ιοπιιοπ, ινοππ οι: απιιοι·οι· Βιιιιο
άιο Ρι·ιιι”απ8 οποιοι.

ι
2

Πιπιιι άιοποε ππιοι· άοιπ 86ιιιιοιιοπ Βοιειιιιιά Βοοιιοιιο, πο Μια απο,
Ποοιικινιιι·άι8ο Μιιιιιιιάοι·, .ιο οοιιν·ιοι·ιποι· άιο Ζοιιαπιοιιιπάο ται απο ννοι·ιιοπ
Βοπποιι, απι πο οιι'ι·ιιςοι· απο ιιοετι·οιιοπ. απειιι·ο Ριιιοιιιοπ πιο Οιιι·ιιιιοπ ππά

απά πιο Ρι·ιοετοι· άοε Ηοι·ι·ιι :τα οιιιιιιοπ; “πιει απο απι πο ποινιοποπιιοιτοι·
ππά πιιι απι πο Βιοεοοι·οι· Βοιιοπποπιιοιι απο: πιο αποοι·ο Ηειπάιαπποπ
ονιιοιιοπ, απά ιπ Αιιοπι απά @ποπ δοάοι·ιποππ άπο θιοιιοι άιιι· οιιι·ιαιιιοικιι
απο ιιοοιιιιοιιιοπ.



124 Βει1ειι: Αιι€ινοι·ι ε. ΜΜΜ. ε. Ιιιιιει·ιι Μ. Επι” ν. 7. Με 1880

Ι.εεεετ Με ίεει Με ·εἱιιιι·5εΒιἱε εεεειιιιιιειιε0εΒειι ἱιι άει·ΒενιΒι·ιιιιΒ
ιιιιεει·εε ειιτειι Βεε!ιτε.

Βτιι·ερετ Με πειιε νει·ιι68ει·τιιι8 ἱιι πιει· ΒερειιιιιΒ Με Βιι·εΒΙιεΒειι

ΑιιεεΈεΒειιΒειιειι. ΜΜΜ Μεεε Βι·ειΒιιιεεε Βει·Βεϊμ-ΓΩΒι·ι ΜΒΜ, Με 8εΒενιε
ι·ιεεεΝειι ιιι Με Βεε!εοι·8ε Μι! Με Βιειιει·ιΒειι ΒιιιΒεΒτιιιιΒειι, Μ! (ΜΜΜ
Με! 88ειιόΒεΓιιΒικειτ Μι Με Ηει·ι·ιι ενιΠειι.
Μι ενει·ι!ε ιιιειιιει·εεπε Α¦ιεενει·ειιοΒειι, Μι ειπε Βεεεει·ιιιιΒ Μεεει·

ΖιιειειιιΙε Βει·ΒειειιίϋΒι·ειι. ι

Β

8ο Ιεεεει εΙεο Με ΜιιιΒ ιιἱοΒι εἱΜειι, ΗοεΒινιιι·όιεε ΒεΙἱεΒτε ΜΗ
ι·ίΙΜιτ!

'

Με Με ΙΠι·εΒε ιιι Μπι Μει·ητι·ιιιιιι Με ίι·ιιΒει·ιι ΜιΒτΒιιιιόει·ιε Μιι·εΒ
εΒι·ϊεΜοΒε 'Ι'ιι8ειιι! Με! ΜΜΜ ειιι·ιει!ιεΒε Ι.ιεΒε ιζεειεετ Μι, εε Κειιιι εἱε
εε ειιεΒ ἱιι Μπι Ρι·ιιι'ιιιιΒειι Μεει·ει· ω" Μιι·εΒ Τιι€ειιά Με Ι.ιεΒε ιιιϋεεειι
Με Με ΕειιιτΙε Με θεΒιιει· Με· ΜΜΜ ΗΒει·ενιιιτ!ειι.
Ζε Μεει·ιιι 'Ι'ι·οειε Με επι Μεει·ει· Βιιιι·Βιιιι€ ΒΙειΒι Με Με θεΒει;

ΜΜΜ Με Με (ΜΜΜ ιιιιεει·ει·ρι·ιεειει·ΙιεΒειι Ψνειιιε, ενειεΙιε άειιιιειιιεειι,
ενε!ι:Βει· εἰεΒ ει·ιιεΜοΒ ΒειιιϋΒι, όει·εεΙΒεπι ιιτϋι·ΜΒ :ευ ΜΒΜ, ιιιοΒι ίεΒΙειι
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πιοι·πιιιΒοππο Απιννοι·τ ιππω.ιω επι:οπιπιοπ ππ πιοποπ. Πω πο πο!ιπιοι·π
Ιἰοποι· πωπω ιπἰο!ι πιο ΜἱΜιοἰΙππἔ, ππππ πιοπο !ιοι·πιιι€οππο πΙΙοι·Ιιποππιο
Απιιινοπ ννοποπ πιοίποπ Βππππι:|ιι·οιποππ ππ ποπ ΚΙοι·ππ νοπι Σ!. ν. Μ.
ππτοι·Ιιιιο!ιοπ πι, πππ παπι· Μ: πιοπο ποπιιιοι·ιιΙιο!ιο Ειπρίὶπππππ πππ πο
πωπω, πο Μι πππ οπιίοι·πτ οιπο ποΙσΙιο Ψιι·Ιιππε πιοποπ ΒπππποΙιι·οι!ιοππ
ωιιωιωιι επ πιππποπ ΒΙππ!ιτο.
Επ ω... 8οννιππ οΙιοπ πο ππιπι·1ιο!ι πιο ιιπΕοιπποπιππππ, πειππ πι ποι·

πο πο” πποι·νιιι·τοτ οιπποιι·οτοποπ ποποπ [Απο ππποι·οι· Ηι·οπΙίο!ιοπ Απ
ιςοΙοποπιιοποπ, ινοΙοΙιο πιο Κιιπιο!ι!ιοπ, ιππ!ιοποπποι·ο ποπ ΚΙοι·ππ ιπ 8ι·οππο
Βοποτ8πιππ πππ Βιιπππππε νοι·ποπτο, ποι· ΟΙιοι·Ιιιι·ιο οιπο ΜιτπιοιΙππι; οπ
Ιοιπποι·π πω· Απί!ι!πι·ππε πππ Βοι·πιιιπππε ι·ιοΜοιο. Πο!ιοτπιοππ ννπιπο Μι
επι οιποι· ποιο!ιοπ Κππππο!ιππις «πω. ιπο!ιτίιιο!ιο Απίι·πποπ ποπ (Μπιτ
Ηοι·ππ νοι·οπΙπππτ. Βἱο νοι·ϋποπτ.ΙιοΙιππε οπο: πιοποπ νοι·ιι·ππΙιο!ιοπ ππι·
πιι ω. Ειοι·ππ Βοι·ιτ:ΙιτοΕοπ Βο!ιι·οι!ιοππ ππι·ιπι Ζοιτππποπ.Βιπ8 πιοπο νοπ
πιιι· οπο, ποοιι ΜΒ πιο ίπ πιοιποι· ΑιιπιτΜ. Ψοππ ω." πιο Ει·Ιππππππ
οἰποπ ποιο!ιοπ Εππππο!ιι·οι!ιοππ ππ ποπ Ι(Ιοι·ππ ἰπι Αιιιςοιποιποπ πππ επ
πιοιι οιπ Βοι·οοιιιίοι·ιι€τ οι·ποποιπτε πο Βιιππ ππι· ποι· ΙπιιπΙτ οποι· πιο Εστω
ποπ νοτΙἰοποπποπ Βιιπππο!ιι·οϋιοππ θι·πππ πω· Βοπππτειπππππ πιοποπ. Ποπ

ΙππιιΙτ ποπποΙΙιοπ ππΙππποππ, πο οπτ!ιπΙτ πππ Βπππποιιι·οι!ιοπ πἱοποΙΙιοπ Απ
πἱοΙποπ πππ θι·πππππιπο. νν4·Ιιπιο Μι ἱπ ποι· ιιιοΜ ππι.ςπππ_ιπ ιιπΓι;οποπι
ιποποπ ππιοι·ιΙιππιππτοπ Ψοι·πτοΙΙπππ επ Βοιπο Ι(ϋπιπΙ. Ηο!ιοιτ ποπ θι·οππ
!ιοι·πο8·νοπι `Ι2. ν. Μ. ππππ;οπιιι·οο!ιοπ !ιο!ιο. Ψπππιο Εστω ιιοιι·ιπ'α, πο
πω· Μι ω...: πωιωιι, ΑΠοπ :επ νοιιποιποπ, ποπ Αππτοππ οποι· Μπιο
ποπιπππ νοι·πι·πιιοποπ πϋππτο. Μι Μι ιιιιι· ποπιπιιοΙι Ιιοἱποπ νοπ πππ· νει·
ποππ!ποιοπ θιππποπ Ειοινπππτ, ννοΙοΙιοι· πιοποπι ιποιιιοιπ Βππππο!ιι·οϋιοπ ποπ
πππ νοπ Εν. Ηοοιικνο!ιΙΒο!ιοι·οπ !ιοιποιοπτοπ οπιιι·ιιιαοι· εο!ιοπ Μππτο.
Ππιιοἱ Βοι·οιοιιι οπ ιιιιι· ποο!ι επ οιπιποι· Βοι·πΙιι€ππις, πιιππ πππ ππι·ο!ι Επι.
Η00πνώι|Βοπ0τοπ Βο!ιι·οι!ιοπ πιο Οο|οποπιιοιτ πιιι·πο!ιοτοπ πω, πι." ιποιπο
θοπιππππποπ. ποινιο πω· ιιιοἰπο ΒιοΠππε ππ ποι· νοι·Ποποπποπ ΑπΕ.;οιοποπ
πω ννοι2οι·ο ΑπίΙππτππποπ πιοποπ ππ πϋπποπ. κινοΙοιιο, Μο Μι Μπι., πιιιιπ
Ειοιιι·πποπ ινοι·ποπ. ποπ (Ηιπι·ππτοι· ιποἰποιι Βιιππποπτοπιοππ νοπι 21. ν. Μ.
ἰπ πππ ι·οοιιτο πω.» ιεπ πωπω. _

·

Παπ Ει·πτο ινιιπ Εν. Ηοο!ιννοπιποιιοτοπ ιπἰι· ππ οι·διΐποπ Ιιιι!ιοιι, Μ:
ππππ πιο Ει·οποπ ποπ 8ιππιπιοοΜπ πιο!ιτ νοπ Ππιοι·ι!ιπποπ 8οιποι· Ι(ϋπιι.;Ι.
Ηοποἱ8 ποπ θι·οππ!ιοι·ποππ οπιπππἰοποπ ννοι·ποπ. Ι)πι·ππ πωπω πιο!ι ποι·
πνοιιοι·ο πο!ιννοι·ο νοι·ννπι·Γ. ποππ ἱπ πιοἰποιπ Βππππο!ιι·οι!ιοπ νοπι 21. ν. Μ.

πιο @ΜΜΜ νοι!ιοππππ8 πω· ΒτοΠπππ οιποπ Ππτοι·πιπποπ πιώ ιιππηιι·οο!ιο.π

Ψοπ ποπ οι·πιοι·π νοι·ννπι·ί Μπιτ., πο |ιπιιο Μι Μπιτ !ιοπιιπιοπιιπτ,
ποιπ πιο: ιιππποειιι·οο!ιοποπ, ιιΙΙΒοιποιποπ δικιο :πιπποτ ππ ΙπιπποΙπ. Μι
πω· ιιπο!ι πω· Μπιτ π. πιο Ι.ιιπο νοιποι:58, οιπο ποιο!ιο ΑΙιπιοΜ Ιιιι!ιοπ επ
Ηιπποπ. Μι πιο οιπΐοο!ι ππι· ποι ποι· οιπποιι·οιοποπ ποποπΕππο ποι·
Βπο!ιο πιο ΒοοΜο ποι· Κιι·ο!ιο ινιιιιι·οπ κινο!!οπ, ννοΙο¦ιο ποιποΙ!ιοπ πω.
πιο Οοπνοπποπ ιπιτ ποπι ιιπρπι!ιοποπ ΒιππΙο οι·κινιιο!ιποπ ννιιτοπ. Ψοππ
Μι πο!ιοι νοπ ποι· ΐοι·ιππποι·πποπ θιΙτιπικοιτ ποπ Ιππιιιιοπ ποι· (δοπνοπτιοπ
πππἔἱπ8. πο πππ κι πιοι·ιπ !τοιπο !ιοπιι·ιποπο πιππιπι·οο!ιι.!ιο!ιο ?τυπο πππ
νει· «πιω πιιιιοι· ιιπο!ι οππ'οι·πι: πανω οιπο ποΙοιιο οιιιπο!ιοιποπ επ ννοΙΙοπ.
[Μι πιπποτ:: ιπἱοπ ω πιοποπ ιποἱποι· Αππιπιιτ ππο!ι μπει οιπΓπο!ιοπ, πι
ποιποιποπ ιιποτιπιππιοπ Βοι·πιπΒ·ι·ιιπππΜποπ. Επ ιπτ ππ!ιοπιι·Μ.οπ, ποπο πἱο
οοπνοιιιιοπ ω.ιπω πππ ιπ ποπι Βοπιοι·πιιπππιπτιο :πιω νοΙΙιππ ρπ!ι!ιοιι·ι
Μ; αππποι·ποιπ ω" ποννοιιΙ παπι ποιιι ϋΕοιιιΙιοΙιοπ Βοο!ιτ, Με Μπι ποιπ



128 -Βιι«Ιειι: Δη«ινοι« «Με Εεεε. ε. Γεειιιιιι·ε ν. 22. ΗΜ «Με

Ρεινιιιι·ε«:Μ εἱιι ι·ε«:!ιτεΒεεώιιΜεεε Ψει·ιεεε ιιΜΜ ειιιεεΜε νοιι εἰιιειη «Με

«:οιιτειιιιιεεη«Μιι 'Πιειιε ΜΜΜ «ι!ι€εΙιη«Ιει·2 κνεε«!ειι. Ψειιιι κι. «ΜΒεἱ Με
ο«ιιιτειιτιοει νοΙΙειιΒεεεἱΕ ιι«ιιιιι€ε, εο Μπιτ Με Μεεε ιιι «Μπι Βιιιιιε, Με
ιιιιιη ε!Μειηειιι νεεεεεεε «Μιιη Με νοι!ειι€ει·ειι' Ιιεεεἰειιιιετ, ενειιιι ειι ιιιι·ειτι

εεε!ιιε!«εϋΓιι€εηΒεειιιιι«ιε !«ειιιε κνεἰτει·ε Βεεηιε!ιεη«!!ιιιι€ νοη Βειτειι «Με

θ«ιιιιι·ιιιιεηιειι νοι·ειιιιειιιηειι Μ. Πεηι Πιιιειιιιι«Μ, «Μεε Με ?εφε νοη
Βει€ειι «Με ·Β«ειιιεεε8ιεειιιιε ιισε!ι ιιΜΜ ειικεειιιε«Ιειι ν”, ιη Με "η Με
θοηνειιτιοη Με ειιιιιΜεε!ιε Μ τννιι·ι«ηηε !ΜΜιι·Μ, Εοιιιιτε Μι ιη «Μπι νει·

Ιιεεειι«ιε.ιι ?Με Ι«ειιιε εη«ε«:«ιεΕ«Ιεη«ιε Ει·ιιε!ι!ιο:ιιι«ειτ !ιεΠε8ειι, «Μ εε εἱε¦ι
«ΜΗ ιιιειιιεε Βεεηιενεεενιιιιειιιη; ιιιιε εστι «Με θιιιι€ιτειτ «Με «Μεση Με

θοηνεη«ιοη «Με Κιι·«:Ιιε εενεο!ιεειιοιι ΒεοΜε ηη ΑΙΜειιιειιιεη πιει! ἱιιι

θεηεεη ιιιιιι«ΜΙ«ε, ιιη«Ι «Μ Με Αιιεειηεη«Ιει·εεπιιιιΒ ηη: «Μη Βιιιη«Μιι εἰιι

θεεειιείιιιι«ι Με, «Μεεεη Εε!ε«ιιΒιιιι8 ιιιιι· «Μη ειιιεη «Με Ι»ει«!εη (ΜΜΜ
Ιιεητειι !ιει·ι1!ιετ, ιιΜΜ: ιιιιοε«ιεεεεη νει·ΜηεΙΙιεΙι!«επ «Μπι ειιι«Μι·ιι !ιο!ιειι

οοιιτι·ιιιιειιτεη €εεειιΜιεε ειιΠιε!π. Ι«:!ι εναι· «Μεε!ιεΜ με ιιἱε!ιΒ ἰι
ι

«Με

Εεεε, ιιιι«ι!ι ιη Πιιιεεειιε!ιιιηεεη «Με εωετει:εειιι.Ιιε!ιειι ?εοφ ϋΙιεε Με
Ρι·εεοΒιι€ινε «Με Κι·οηε «Με Βιιιη«Μη ΒεεεηιΙΙιεε, ειιιειιΜεεεη. ΜΜΜ εω
ίεειιτ «Νεο «Μεση, ετιιιιτεεεειιιιι«ιιιε ?ι·ιι€εη ειιτεειιεἱᾶεη ειι νεοΙιεη, Νώε

Μι νἰειιιιεΙιε ιιιε!ιτε Αη«Μεεε εετιιιιη, Με «Με _ιε«Μηι εεωωη :ιι «Μη
πιιετε!ι€, εεε|ε!ιει· εειιιε ννο!ιιεεννοι·Ιιειιειι Βεειι€ε νεει.!ιειάι8τ στη! ΜεΙι «Μιεἰ

ω ιιιι€ειιιειη εηεε!«ιιηη«ε Βιιτεε «Με ϋιΤεηΗιεΙιειι ΒεεΙιτε πω! «Με ΡεινιιιεεεΜε
Βει·ιιίτ. Ψνειιη Μεεε Βεί«ιΒιιιεε άε«Μιη Ρεινετεη ειιετε!ιτ, «το ννἱι·«ἰ Με «Μπι

ΥεεεεεΦεε «Με Βεε!ιτε «Με ΚιεεΙιε «η εειιιει· Β16εεεε, «Μηι Βιιιο!ιοι'ε, ιιιιι εε

πω”. νεεεει.;τ ενει·«Μιι Εϋηιιεη, ενεΙ«:Ιιει· Με πιω !ιιιτ, Μεεε Βεειιτε
επι ναιιιιι·εη. Βε πω· Μεεεε ιη «ιειηνοε!ιεεεηάειι ?Με Με ιιιε!ιεεοη«Μι·ε
ηιειιιε ΡΜοΜ νει·ηι«ιεε «Με θεΙιοεεειηε, «Με ηιἰεΙι ω: «Μπι ΙιεΠ. ΒιιιιιΙε
νεε!ιιιι«ιετ, «Μ Με «Με ΟΙιεε«ιιιιιιιτ «Με Κιι·ε!ιε Με οοιινεηΠοη ειιε Νοση
«ιε!ιιιιιι€ ιιη«ι ειιιη νοΙ!ευε «Με ιη «Ιει·εεΙΙιεη νεεΝιεετεη Βεειιιε «Με ΚιεεΙιε

1ηιτεεΝιειΗ |ιιιτ.

Ψ«ιε «Μη εη«Μι·η ε«ι!ιενεεεη νοεννηεϊ ΜΜΜ, Μ" «Με Βιιη«ιεειιι·εΜεη
νοηι 21. ν. Μ. Με 8τεΠιιιιε «Με Πητει·ιΙιεηεε Μιηι.Μ«:Ιι νεε!«εηηε, ευ Μ.

είπω ιιΜιει·ε ΒεεεἰεΙιιιιιηἔ «Με ΡιιιιΜεε «›«Με «Με Ριιιι!πε «Με Βιιη«ΜεΙιεεΜειιε,

νεε!«:!ιειι ο«Με νεΙ«:!ιε Μεεεε ΠετιιειΙ τεεΠειι εε”, ιιΜΜ ιι«ΜεΙιτ ινοε«Μιι.
ΒιιΜιι·εΙι Με Με νεεΝιειάιΒιιη8 «Με Βιιη«!εο!ιεεΗιειιε ι88'1Ι' εεε«:!ιεεεετ, εε
«Μεε Μι ω! _ιειιε εΙΙεεηιειη ειιεεεερι·οειι«·ηε «ΜΜΜ-ε Βεεε!ιιιι«Ιιειιιιε ηιἱε!ι
νι«ΜειοΙιτ «ΜΜΜ ιιεεηϋ8ειι ι«ϋιιιιτε ιιιιεειιερεεε!ιειι, «Μεε Μι «Με Βεννηεεεεειη
ἰιι ηιἰε "Με, νΜιεειι«ι ηιειιιεε ειιιιπειι ΜιιΒεη Ι.ειιειιε «Μιη ΕΜ «Με Τεεηε,
ενεΙ«:Ιιειι Μι Με Πηιει·τιιιιη ηιειιιειιι ειιιι«Ιιεε«εη Βοηνεεειιι εεΙειετετ, ηιειιιιιΜ
Μι εΙΙεεεεειηεετεη εη«Βεεειι εειιιιη«ιεΙτ ιιη«Ι πηειηεθτεΙΙιιιι€ Με Πιιτει·ιιιιιιι
Με «ιιιεεει· Δω εειεεεειι ευ ΙιιιΒεη. Μι ΙιεΠε εε _ιε«ιο«:Ιι Με «ιηεειηεεεεη
ποση Μιεεη«Ιεε πω· Ει·ΕΠιι·ιιηε ηιειιιεε Ηιιη«ΙΙηη8εινειεε ιιιι«Ι πι· Βεειι€-·
Μι·ιιΒιιηε «Με Βιιη«ιε«:!ιεεΜειιε !ιειι_ηίϋεειι.
Πιιεεεε ΙιεὰἱεεΙιε νει·ίιιεειιιι€, ιιιιεεεειιιιΜ ενεΙε!ιεε Μι Με Με ΜΜΜ”.

Κιι·οΙιε ειιιε ΒτεΠιιηε ειιειιερεεε!ιειι εεε«:ΙιιιΙΜΒι: ενει·«Ιε, Βιιι·«ιιι«Μ Μι ΑΠ
ιηεἰιιειι Με Βε!ἰΒἱοηεΓι·ειηεἱτ, «Με ειι«:!ι Με Βεο!ιτε ηη«ι Με νει·ί«ιεειιιιε
«Με !««ΜιοΙιεειιεη Κιε«:!ιε. Βιε ειιι.ΙιιΉτ Μια· Βειιιιιιιιι«:ιι Εεἱιιε ιιΜιεειι Βε

ετἱηιιιιιιηΒειι Μιεε «Με νει·ιιΜτιιιεε «Με Ι«ιιτ!ιοΙιεεηεη ΙἰιεεΙιεη8εινεΙτ.` Πε

«Μη «Μτειιε. «Μ.εε «Με ιιι Πειιιε«:Μηιι«ι ΠΙιεε!ιιιιιρτ εεΝειι«Μ, ειιΈ ιιηνοε

«!εηΙ«Ιιειιοιη Βρειτε από «ΜΕ εϋΙΙεεεεεειιι!ιοηεη νετττεεεη Ιιει·ιιιιεη«ιε Μειω
πω! «Με ιιιιι!ιοΙιε«:Ιιειι Κιε«ιιιειιΒεννε1« «Μπι Ψεεειι «Με πω! ει·ιιιι«ιειιιε11«ι!ι
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ιιπειι Μι ππε Με ιπ Απει·Εειιπιιπε εε!ιΙιεΙιεπ ειιειιεεΙιεπ Μ. Πε!ιει· ιΠεεεπ
Βεσιιιεειιιππ ιιΙιει· Μι· ΕειΙιοΙἱεεΙιεπ Κιι·ο!ιεπεενεΙτ ειπε ΕοΙΒεπΜ θι·ιιιιιι
ειιωε νοπ εΠεπ ΡιιἱιΙἰιιἱειεπ επει·Βιιππι, ιιιιιι Μι Ιιειιπ Με εΠειιι νει·
Ει·ιιιιειι ειιπειιιιιειι, Μεε ι!ιεεε θι·ιιπάειιιιε ιπιι: Μπ νοπ Πεν. Ηοε!ινιο!ιΙ
Βειιιιι·επ Βειιεετεπ Πεπει·πειιΒιιπ8επ πιιει·ειπειιπιπιεπ.

`

Πιε Ιιετ!ιο!ιιιΙιε ΚιτεΙιε Με ι!ιι·επ ιιιιἱνετεεΙ!επ ΒιιιπΜππιπ άειιιΙιεΙι
πιιπ Ιιεετἱπιιιιτ Μιιιιι·εΙι ΕεετεεετεΙΙι, Μ.εε εἱε ειπε Βιιι!ιειτ ἱιι Μι· Ρει·εοπ
Με Ρερειεε ΜΜΜ; ενεΙε!ιε θεπιι·ειετεΙΙε Με Ι. ΙιιιιιιεεΙιε θοπετιιπτιοπεε
καιει πιώ: Μοεε εεεεΙιτετ ειιιεεεπ ω, εοιιΜι·π πιιτ ενεΙειιει· εε Μπ
ΑιιεεΜιιειι εϊπεε θοπεοι·πετεε Μια· Με Βε,εειιιπε Μι· Ιιιι·οιιΙιε!ιεπ νει·
Ιιειιιιιεεε επειιι·ϋοΗιε!ι ειιεεεεετ ω. Με Ιιει!ιοΙιεεΙιε Κιι·ιι!ιε Με ιιιι·ε
ιιεετιπιιιιιεπ ννε|ιιει·νιοι·Ιιεπεπ Βει:Ιιτε; εἱε πετ επι· Αιιειι!ιιιιι8 Μι·εεΙΙιεπ Με
εἰΒεπε ΒοΒἱετιιπΒ ππά νετινεΙιιιπἔ, πω! ιιιεεε ετε!ιτ ιπ Πιι·επι Βει·ειειι
πε!ιεπ Μπι διεειε. Πιιε Οτἔεπ ιΠεεει· Ρωειει·ππε ἱπ Μι· Βιιιοεεε ιετ ιι!ιει·
Μι· Ιιει!ιοΙιεε!ιε ΒιεεΙιοι', Μι· Με εοΜιει· επι· ΗεπιΠιιιιιιιπε Μι· Βιι·ιιΜΜιεπ
Βει:ιι€ε νοιπ ΒΒιιιιιε επει·ιπιππι: Με, πω! ἱιι :Πεεει· Ει€επειι|ιείτ πιώ! Μπι·
Μπ ΒιιιειεΙιεπϋι·ιιεπ ειεΙιτ, ενεππ ει· ιιιιεΙι ἰπ εειπει· Ει€επεεΙιεΐι: Με Πικετ
ι!ιιιπ ειιε ιεπει· Αππετε πεπ 8ιπετεεεεετιιεπ ιιιιτει·ενοι·ίεπ Μ. Βει· Βιεε!ιοΕ
εΙε εοιεΙιει· Μ ΜΙιει· Ιιειπ ΒιιιιιτεΙιεεπιτει· πω! πε Με Αποι·άιιιιιι€επ Με:
εειπε Ιιιι·οΜιεΙιε ΑιπτετιιιΜΒΒειι νοπ Μπι ΟΙιει·ιιιιιιιι€ε Μι· ΙιετΙιοΙιεεΙιεπ
Κιι·ι:|ιε ειι ειιιιιι'επεεπ. Δ

ι

Βιεεε θι·πιιΜιιιιε Μπι! Μπιτ πω· ιπ ΒιιΜπ ιιπει·Ιτιιππτ, εοπΜι·π ειε
Ιεεεεπ ειεΙι ειιεΙι πιεΙιτ ειιίιπάει·π ιιιιπε Με Α¦τει·ιι·ππε Με Ιιεετε!ιεπΜπ
Βεε!ιτεεπειεπόεε, επι' ενεΙειιεπι Με Μπτεε!ιεπ Βτειιιεπ εεΙΙιετ Ιιει·ιιΙιεπ; οιιπε
Με Μοάιπειιιιοπ Μι· ν6Ι|τει·ι·εεΜΙιεπεπ νει·8ι·Εεε, ενεΙε!ιε Μπ ΒεεΜεΙιεετεπιι
Μι· Κιι·εΙιε Βει·επιιι·επ; ο!ιπε Με Απτεειππε Μι· θιεενιεεεπε- από Βε!ιΒιοπε
ίι·ει!ιειι;, ενεΙε!ιε Με ΙιιιιιιοΙιεεΙιεπ ΠπτεπΙιεπεπ επκπερι·ειιΙιεπ ΙιιιΙιεπ. θιιιΒε
Με Ει€επεειιιιίι Με Ιιει.!ιοΙιεΙιειιΒιεεποίεε μπε επι' ιι: εεἱπει· Βιεεπ
ειι|ιεΐΕ Με Ππιει·ι.¦ιεπι ιιΙιεΙιε Πιιιι πἱεἱιι: ειπ εεΈπειειΕπάιΒει· Ψιι·ιιιιπΒε!κι·ειε
ππά ενει·ε ει· ιιιιε!ι ιπ ιΠεεειιι εεἱπειιι Ηι·ε!ιΙιεΙιεπ Ψιι·ΕππεεΕι·ειεε Μι·

ΒιιιιιιεεεενεΙΙ: αιε Ππιει·"ιειι ππιει·ενοι·Γεπ: επ ιιϋπιιτεπ ιιεΙιει Με ππε!ιδπάει·
Με ίεειειι ΠοΒιιιεπ εε Με Με Μι·ειιΐ ε·εει·11πάειε νει·Γεεεπιι€ Μι· Καθισ
ΠεεΙιεπ Κιι·ιιΙιε, εοπιιι: ιΠεεε εεΠιει: ιιἱεΙιι: ΙιεειεΙιεπ. Με Γεεϋ8ικειτ Μι·
ΒἱτοΙιΙἱεΙιεπ Ιπετιιιιιιοπεπ νι·ιιι·Μ Με νει·ιιπΜι·|ιεΙιεπ Βτι·ϋιιιιιπ8επ Μι· Ρο!ΜΚ
Με Τεεεε ιιι·ειεεεεε!ιεπ; Μάι Μπ ενεεΙιεεΙππεπ ΑπειεΙιτειι Μι·εεΠιεπ
Ι:ϋππιε εε ειι:Ιι ει·ειεπεπ, Μεε Μι·εεΙΙιε ΕπιιιοΙιεεΙιε ΒιεεΙιοΐ, ενεΙε!ιει·
ιιιιιιιει· πιιεΙι ΜπεεΙΙιεπ ΟιππΜΜπεπ Με Μι·ε!ιΙιεΕιε Εθ".ΠΠ8 εειπει· ΒΙϋεεεε
ίϋπι·τε, επτα· ειπειιι Μιιιιετει·ιιιιπ Με ιι·ειιει· Ππτει·Πιιιπ ΙιεΙιεπΜΙ8 ενιιι·Μ
πιιπ πειεΙι Μεεεπ ιιεενιιΙ:ιειπ 8ιιιι·πε παει· εἰπεπι πιιεΙιετίοιεεπάεπ επιιει·π
Ηιπιεύει·ιπιπ Με Βε!ιεΠ.

Μ °

Πιεεε θιππάειιιπε πω εε, επί κνεΙοΙιε εεειϋτετ Μι, ἱπ ιπεἰπει· Βἱεειι
εε!ιεΗ: ιιΙε Επιιιεε!ιοΐ, Με Μι· πωπω ἱπ ιιιείπει· Πἰϋεεεε Μι·ε!ι Με θειι
-νεπτιοπ νοπ Βει£επ πιεἰπεε ειιιιιιιεετεπ Βοπνει·ϋπε ειιι”ε πεπε €ει·ιιιιτιι·τεπ
Βεε|ιιε ἱιι ω ει·ννιΉιπιεπ δειιι·ει!ιεπ νοιιι 12. από Σ!. Μιιἰ εεενιιιιι·τ Νώε.
Ψεππ, Με Εν. Ι·Ιοε|ινο!ιΙΒε!ιοι·επ ιιιΜΙιειΙεπ, Με θι·. Βιεετειεἔἱετππε

ιι!ιει· Με νοπ ιιιι· ιπ Μι· πεπεετειι Με ειιι€εΙιεΙτεπε νειϊιιιιι·επ Μπι πει!.
Βιιιιι!ε, ιιΙε Μπι επόει·π !ιοΙιεπ οοπιτε!ιεπτεπ Μι· Οοπνεπτἱοπ, ειπε πιι
ειιεπιΠεε Πει·ετε!Ιιιιι€ Μι· νει·Ιιειιπιεεε εε!ιεπ, πω! ιΠεεε Πιτ πεπ πει!.

ΒιιιιιΙ ενιιιιΠε!ι ΙιεΕι·ιειιι€επά ιιιιείεΙΙεπ απο: εε Μ: Μιιιιι: πω· Μι· Ψιιιιιεε!ι

1Ιου).ι "πιο πιο· και». Κέι·σΙιεπποΜ. Π. Βαπά. θ
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ποι· Εοιιιοιιεοιιοπ Ππιοι·πιοποπ πι. Κ. Η. ποπ Πι·οοειιοι·ποοε "τοπ πππ
ιοιι ννοι·πο ποπιι πιιι ποι· οι·6εειοπ Ρι·οππο πιο πνοιτοι·π Ψοιεπποοπ πιοιποε
ιιποιιοτοπ Βιι·οιιιιοιιοπ θιιοι·π νοιΙοιοιιοπ.

Νοοιι ενοπι€οι· Με ππι·οιι πιοιπ Βιιππεοιιι·οιιιοπ ιιοιιο ιοιι οιπο Βιοιιππε
πιο πιο ιιοιιιοΙιεοιιο Κιι·οιιο οπεεοι·ιιοιιι ποι· νοι·ιιιεεππο ππι·οιι ποπ Βι·ιοεπ
πιοιποο θι·πιποι·ιοιοε νοιιι 15. Με” π. .ι. Ντ. 2217 ιιοππερι·ποιιοπ Μιπποπ.
πιο! πνοιοιιοπ Εν. Ποοιιννοιιι€οινοι·οπ ιιοι πιοεοι· νοι·Ιοεπππο οιποπ πωωιοι
επ οιοι·ι”οιι Μ· οπι ποιππποπ ιιιιιιοπ. Ιπ πιοεοπι Πι·ιοεεο ιει ειναι ιιοιποι·ιιι,
ππεε οι. Οοπνοπιιοπ ποι· Κιι·οιιο οιπο ππεεοιιιιοεειιοιιο Ειιοιπι·ιεπιοιιοπ
(ιπ πιοιιι ιιιιι·οοι·ιιοποπ Βιι·οιτειιοιιοπ) Βοι·ιιπιιι·ο: οε ινιι·π ειοιι :πεπ πππ'
πιοεοπ νοι·ιι·οο ιιοι·πιοπ, ΓοΙΒιιοιι ποιεοιιιο οιιοι·πιποε πιο ιποεεΒοιιοππ
οιΒιιιι·ι. Πο επι οιιοι· πποιι ποι· ΜιπιιοιιππΒ πι. Επιιποπε ποπ Ηοι·ι·π
οιιι·πιποιε ν. Βοιεοοιι πιο πο! πιοιιοι·οο πιο οι·νιιιιιιιο δπι·ιεπιοιιοπ πιοιιι
ιπ ιιιι·οπι νοιιοπ Πιιιι'οποο, εοπποι·π πω· πιοιοπι€ο οοποοι·ι·ιι·οππο θοι·ιοΜε
ιιιιι·ιιοιι ιιι ι·οιπ Βιι·οιιιιοιιοπ Ειιοεοοιιοπ οποιεπιιιιοπ 8οποππο, πνοιοιιο οι..

Κιι·οιιο εοιιιιοι· Κι·ιιι'ι ποπ δ
. 18 ποπ ι. ΟοπειιΕπιιοπε-Επιοτοε πππ 5 2 ποι·

Βιιοοι·ππππο ι›οεοεεοπ πππ οπεοοιιιιι πο, που ντιπ· (ιιιπι·πο ιιι ποπι Βιιιιοπο

ιιοπιοι·Μ) _ιωωπιε πιο Βι·ϋι·ιοι·ππο ποι· ?τομ ιιιιοι· πιο Ζπειιπιπιπποε
ι·οοιιι ποι· Βιιιππο επι· Απειιιιπποι πιοεοι· ιι

ι εοιιοπ ιιοειοιιοπποπ οιοπιιιοποπ

Βοειιπιπιπποοπ πιοιιι πϋπιι€. π. ιει ποπιποοιι ιπ πιοεοπι Βι·ιοεεο οπο
πιιιοιιιιοιι πιο οιπειονοιιιΒο Βοοοιιιππε ποι· οι·ννιιιιπιοπ οιοοπιοιιοιι Βοοιι

πιππεοπ οποοειοιιοι·ι, πππ ποι· Βοι'ιι€πιεε ποι· Μιτνιι·Εππο ποι· Βιιιππο επ
ποι· Διιιιπποι·ππε ποτοοιιιοπ πιι·οοππε πιιιιο 8οιποιοπ.
Ψοπιι Επι. Ηοοιινοιιιοοιιοι·οπ πιο ππι·οιι πιο ποπο πππ πποι·ννοι·ιοιο

ιι'οππππ8 ποι· Πιποο, (πιο ιοποπιιιιιε ποπι Ψιιιοπ ποι· Κιι·οιιο πιοιιι οπτ

ερι·ππποπ Μ.) οιποοιι·οιοπο νοι·ιιιπποι·ιιπο ποι· Εππιοιιι·ππΒοπ ποπ (Μποτ

Χιοι·πε οποιι νοπ ιιιι·οι· 8οιτο οιε οιποπ εοιιι· ιιοποποιιιοιιοπ Ζπειιιππ οπ
οι·ποπποπ, πο ιιοπιι Μι πιοεοπ Βοννοιε ποι· 'ΓιιοιΙποιιπιο ππι· πιιι Βοιι·ιοπι
πππ; νοιιιοιιιιιοπ; πππ νιιπεοιιο οποιι κι επι' ποπ ιοπιιιιιιοετο, πειιε πιοεοπι
Ζπειοππο επι ποπι Βοοιοποιοιι ΨοΒο οιπ ι·οεοιιοε Ζιοι οοεοιπι ιι·οι·πο.
Βιι οε πιο πιοεοι· 8οπεοπ Ρι·ππο ΙοπιΒιιοιι επι ποε Βοοιιτ ιιπποιιιπιτ,

πιο Εππιι Μι πιιοιι εοιιοπ ποοειιοιιι ποι· Βι·ϋι·τοι·ιιπο ιιιιοι· πιο Πι·εεοιιοιι επ
ποι· Αππο.ιιπιο οπιιιοιτοπ, ποεε πιο πποππιιοιιο Μοιιι·πιιιιΙ ποι· Μπιοιιεοιιοπ

Βοιπιποι·ππ8 πο: [.ιιπποε πιιι νοι·ιι·οποπ ποπ ννοιιοι·π Βοιιι·ιιιοπ ποι· Οι.

διποιει·οοιοιππΒ οπι€οποπεοιιο. .ιοποπιιιιιε ονοι·ποπ πιο ιωιοιιωι, πιο
ιιιιοι·κινιοποππο Μοιιι·οοιιι ποι· Ππτοι·πιοποπ 8ι·. Κ. Η. ποε θι·οοειιοι·ποπε,
οο πιο πιιι ι”ι·οππιοει ιιοει·ιιεεοπ, πο” οοπιπεε ποπι ιπ ποι· οιιοι·ιιιιοιιειοπ
Ρι·οοιοπιοιιοπ νοιπ 7. ν. Π. οποιΕοπιιιοπ θι·πππεοιπο ποι· 8οΙπειετιιππιοποι:
ποι· ιιοι.ποιιεοιιοπ Κι.οοιιο, ιπ Οιππιιπε ιιιι·οι· ΑποοΙοποπιιοιτοπ, πιο ποι·
εοιιιοπ ιπ ποι· Οοπνοπιιοπ 8οινπιιι·ιοπ Βοοιιιο οπο. πιο ιπ Απεειοιιι: Βο
ετοιιιο διεπιπποποιεοοιιππο πιοιιι οποιοεοπ, εοπποι·π πιιι"ε Νοπο οποτιιιιππι
νεοι·ποπ. Ψοππ Επι. Ηοοπννοιιιοοιιοι·οπ ποπ θι·ιιππ πιοιιι οιππιιεοποπ
οι·ιιιιι.ι·οπ, ινοεειιιιιιι ιοιι πιοοοι· θοεοιποοιιππο πω: πιιι Βοι·πιιιοππο οπο
Βοποπεοιιοπ ιιοπιιιο: επ ιπποε ιοιι πιιι· οι·ιοπιιοπ ποποποπ επ ιιοιποι·ποπ,
πιιεε κι Βιοπιιο ιπ ιποιποπ ιιοιποπ οιιοπ οι·πνιιιιπιοπ 8οιιι·οιιιοπ πιο πιτιιππο
ιποιποι· Βοεοι·Επιποο ποπτ.ιιοιι μπω; οποοΒοιιοπ επ ιιιιιιοπ. Πιοεο απο
ποι· ποποπ ιδ'οππππε ποι· Πιππο οπιεριιπι.ιοπποπ θι·ιιππο ιιοποπ νοπ
ποιιιιιιιοιι ποοιιι: οιππιπι, ποεε ου πιο Βιοιιο οιποι· εοιιοπ νοιιιοπποποπ
ειοιιοι·π Οονιοοιιοιι πιιι·οιι οιποιι ι'οιοι·ιιοιιοιι τοοιονοι·ιι·οο πιο ιιπιποι·ιιιπ

πποοινιουιο Ενοπιποιιιιι οιποι· Μπι· οπο: ιπιπποι· οππ'οι·πιοπ Ζπιιιιπιι οοιι·οιοπ
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Μ; ααα αιιαα ιαααααααααι·α ααι·ια, αααα αια Βαααιααα αιαααι· ιιιι·αιιιιαιιαα
ΔαΒαΙαααιιααιτ, αναιαιια ια αια Βααι·α ααα ια αια ναι·ι'αααααα ααι· Μαιο!.
καιω αα απ αιααι·αιι'ι, ααααιααι· ααα ααι· Βιιιαιαααιαααι·|ιαιτ αααίαααιαααΙΙ
Βααιιααιιται· ναι·ααπιαιιααααα αιιιιιιααια €αιιιιιαατ αναι·ααα ααΠ, νναΙοιια ααι·

Ααιΐαααααἔ ααα ινιιι·αιαααα ιιιι·ααιιαααι· αααΐαααιαααΠαι· Ρι·αΒαα αναααι·

Βααιαααααααιιαι·αιαα, ασαΙι ιααιαΙα ια ΠααιααιιΙααα και· Βατααιιαιαααα ααι·4

ααΙααιι Πα· ααι'ααι 8αααΙιαα αιιααα. Μ, αιι ααι· αιαιαι·ιιατααααααΙααα ααι·

ανναιιαα Κααιαιαι· ααι ααι· αι·αιαα ναι·ιιαααΙααα ααα θααααατααααα ΒαΒαα
ααα ααα" ααι· θι·αααιι. Ρ.ααιαι·ααε αααααι ααα αει νιαΙαα Βιιιααιαα ιιααα
ααα ααααιιαιιαααα Ααααααι·αιιααα ααα Ματιν αιαΙιτ αΙααα ια ααικα ι'αι·αιαιιαα

Βααααιιαα αναααιι ααα Βιιιιιιαναι·ιι·ιιααα. ααιιααι·α ια ααια ααι· Κιι·αιια αα
ανααι·ιαα Μααααα ααι· αααιιαι ααα ΒαΙααιαιιιααιαιιαιτ Μα: πινει· ιιααα αιιίαι·
αιιι·Βαα, αααα αια Μα_ιαι·ιιιιτ ααι·ααΙααα ανναιιαα Κααιιααι· ααα: ιιααιι ααιααι·

Κιιιααιαι·α ααα ιιααιι μια ανιαααι· αιααα Βαααιιιααα @μια ααα ΨιΙΙαιι
ααι· θι·οααιι. 8ιααιαι·ααιαι·ιιαα αιααιΤ

α
ο

Βια Ρι·ιιιααααα αααιιαα, ναα αναιαιιαα ια ια αιαιαααι Βαααααιιι·αιιιαα
αιιι·ααιια, ιιααααα ααι·αιι αια Πααααατ ααι· Παιααιααα ααα ααι·αιι αιαα ανααιΒαι·

εΙααιιιιαα ααινιιαιια ΒιαΜααε ιιααα ααι αιααι· αααατ Βαι·ααιιιαα ααα ααι·

ίαααααααΒαιι·αααιι Βααιαι·ααα αια ιιααιαΙιαααα Κιι·αιια ιι·αα'αα. Ψααα Εν. Παω
αναιιιααααι·αα ΒἱαΙι ιια αια Βταιια αιαιααα Κιαι·αα ααα αα αιαιαα διαΠα αααιιαα,

ασ νται·ααα δια ααααααιι ιαααααα, αααα αια αααααι:α Ψναιιαααα αιαααι· ιιιι·αιιιιαιιαα

ΔαααΙαααα!ιαιι, ναιια ιιααιι απ· ιαιαται· Ααααιιαα ααϊι·ιααιΒααα ααια απαι·αα,
ααααααα Πα· μια αιαα#ιιιααι: ιαιααι:α κατι” Για· ααα Μ. Βααα ιιααιιαααι
ια Ι·'αΙθα ιαααι·ιααι·ιααι· ναι·ιιαααΙααΒαα Αααα αααι·αααι; ααα ααα Ιαιιααι·αααατα
Πα! ααα Ρι·ιααααα αι·ιιαιααι ααι·: ιια ααα ααα ααα: ααι· ααι'αι·ια;αα Παι·αιι

ιιιιιι·ααα αιιιααα ι·ιιιιααιιιαα ααα πια (α: Ααοι·ααααα ααα ναιΙααΒα ατα
αιαιΒιι·ιαιι ναι·τι·αΒαα, ιιααιι αααι Βαααιιιαααα ααι· αιααα ααι· ααιααα Κιιαιαιαι·α,

αια ιιιι·ααΙιαιια ΑαΒαιαααιιααιι: ααι·αιι θαααταα εαι·αΒαΙτ ααα αιιααι·αιι, αα ανια

Μι αΙΙαιιαιΙΙα ααααιιαια ααιιιιααα α·αιιαι·α ναι·ιιαααΙααααα απ ααι· Κιι·αιια,
αια αααιιααα ι·ααΜαιαααιΒα θι·αιιααα ααι· ιιιι·αιιιιαααα ναι·αιιιιαιααα ααα

Βαανιαααα Ενααιαιιιιιαταα ιιααι·ιααααα κναι·ααιι!

Μααα Παπ αιααα ααααιαι·αΙιαιιαα ΒαιραααααΒαα ααα ναι· ααα θαιιιαΙαα
ααα Πααιιαα ααα α" Β'ι·αααα αναιαααα ιααααα ααααι·αιι, αιιαα αια νασαι
αι·αναι·ααααα Βααιιια ααι· καιω αααιιαα ανιαααι· Ιιαι·ΒααιαΙιτ αναι·ααα.
θαααιιιαιΒαα αν. ΗοααινααιΒαααι·αα αια ναι·αιαΙιαι·ααΒ αααΒαααιαιιααται·

Πααιιααιιιααα.

Π·αίααι·α ααα 22. Μαι 1860.

α· ΠΕΒΜ.4Μν,
Ει·ααιαα!ιαί ααα Β'ι·αιααι·α.

ανα Ιααααα ααιιι ααι· ΒαιΙαΒα Ε. ααι· Πααιιαααι·ια, αιιαιιιαιι ΜΜΟ ααα

θασαι'αεαίωαα/ω Μαι· «α» Μαιιαα δ£εἰΖαα_α α" Κι'α·|ιαπ ααειαιαΙι ααα
πιατα: αααι 9. θαιιαααι· 1860 αιΙααααααα θαααιαα ααιαατ ι'αΙααα, ανοααι να·
ιιι·Δααιαι·ιιααααα αια Ααναιαιιαιιααα ναα ααια Παανατία Ιιαι·νοι·ιιααααι ` ε

Με
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4 Β. Θ. ο π ο Φ π ο π

ἱΗιει· πιο Βο!π!ιιιιΕ· πω· Βιι·πιιΠοΙιειι Τοι·ΙιΕΠιππππο “η
Ει·οππΙιει·ιο.Πιιιιιω πω”.

Βοποπποτει· Αππι·ιιαΙι :πιο ποπι θι·οεεπει·ιοπΙιοΙιεπ Μιπ1εοποπ ΒοΒιοι·πππιπΙιιιω 1860,

Μ. 51.ςΚιιι·Ιει·πιιο, ΒποΙιπτπι:Ιιει·πι νοπ ΜπΙεοΙι πιιπ πω, 1880.)

Μ.) Θεσσ” ,
πιο ι·ιιοΙιπιοΙιε $ωΙΙιιππ πω· ΚιτοΙιοπ ιιππ ΚΙτιπιΙΜιοπ πιω" ιπι 8τιιιιτο πετι·οπ'οππ.
Γ:·ίεάι·ίΜ, πω: θυ!!ειι 6'παπεπ θτυ.ι.ιΜπευπ ποπ Βαπσπ, Ιίει·πορ απο

ΖπΙιι·έπρεπ. .

Ιιι ΑπεΙ'πΙιι·πιιε πω· ππι·οπ Ππι·ετε Ρι·οοΙπιιιιΜοπ νοπι Τ. Αρι·Π π. σ.

πεπεποποπ ΖιιεἱοΙιοιππ8, νοΙοΙιιι πω πιπποπ Κιι·οπιιιι Ππ.πει·ει· Ι.ιιπποε οιπο
Ποιο πιιπ πιππετε:8ππιεσ ΒτοΠππε πω· πω· θεννιπιι· εἱποι· επί νοι·πιεεππΒιι
ιππεειΒεπι ΨοΒο ει·Ιπεποποπ θοπετιεο!ιππε νοι·πεπεει:, πιιπ ιιπ ΗιπΜΜι
επι' πιο ΒπειιιιιιιιππΒοπ π... Μ. 18 πππ 20 π.. νοι·ΓιιεεππΒεπι·ιιπππο ΜΒΜ
"Ώ ιιπ: Ζιιεϋπιιιιπππ Παωεωι· Βοιι·οπεπ Βιι'ιππο ποεο!ιΙοιιεεπ ιιππ νει·
οι·πποπ, πιο ΜΒ::

`

Ι. ΔΙΙΒιιιιιοιιιιι Βιιετιπιιιιππποπ.
γ δ. 1. Βου νοι·ιππιετιιιι ενοπἔεΙἱεοπ-ρτοτοπιππιἱεοπππ πππ πω· τππιἱεοΙι

ΜπιοΙιπο!ιιιιι πω»... Μ: ποπ ΒοπΙιτ ϋπιιππιοποι· Ποι·ροι·ιΜοποπ πιιτ Μπι
ΒιιοΙιτε πω· ϋποπτΙἱοΙιοπ Ποιτοενοι·ο!ιι·πιι€ ΒιιππὶπτΙοἱειοτ.

5. 2. ') Με ΒοϊπΒιιιππο πω· ππι·ιποπ ΒοΙῖἔἱοπεεοιποἱπποππίτοπ, ννοι0ιιο
Με!ιοι· ιιιιι'Βοποπιιιιοπ σπαει· 8εππ!ποτ πικαπ, ι·ιοΙιτοιι εἱο|ι παπι ποπ ι!ιιιοπ
ωι.πιω.. Μεοπποι·ιι νει·ινιΙΙΕεπιιμπ.
δ. 3. Με ΒΠπιιιιΒ ι·οΙι8ισεοι· Μπι... Μ ρεσία2Μ 'θ.
ΙΙιι·ο νοι·Ειιεεππ8 πππ π.. Βεἱιεπιιτπἰεπ «Με ποπ 8ΕπιππΒοποποπ ιπιπ

πει· ειιιΙππωι ποια νιποι·ερι·οοποπ.
Βε Μπιτ πιπωι πιιε Βοο!ιτ πω· ι'ι·ιιιοπ εειιιειπιπιπιεπ θοποενει·οΙιι·ππε

πω· ποιπ Βοπιιιιιιι ποπ πωπω: απ.
δ. ιι. Πιο ΒοΙἱΒἱοππνετεοΙιἱοποιιΙιοΗ Μ ω» Μιι·Βοι·ΙΙσπισε Ιππο

Ιιἱιιποτπἰεε.

Με μι.. παπι ποπ ΒιιιιιτεΒοεοποπ ιιιιΙπεπϊΒο Με ιπππε «Με τοοΙιιΙἰο!ιο
Εοι·πι πω· ΒιιιΒο!ιππΒ πω. πιω (Μπακ ποννϊι!ιι·τ παπι.
5. 5. Πιο]επι€επ. π·οΙοποπ ιιιιοΙι ποπ ΒἱιτἔετΙἱοπιιπ Πεεετωπ πιο

Ετπἱεππιιἔετεοπτο επετε!ιοπ, Ιιπποπ ιιπ πεπϋπιιποπ, πι ινο!ο!ιοι· Βιπιεἱοπ πιο
Χιππει· -οι·ιοΒοπ ννοι·ποπ εοΠεπ.

Πιο ιιϋ!ιοι·οπ Υειίϋεππποπ Νοι!ιιιπ ιιιιιοπι πεεοππει·οιι θεεειιιο νοκ
ΒοπιιΙωπ.

5. σ. Παπ ϋπειιτΙἰο!ιο Ππωι·ι·ιοΜεννοεσπ 'πιο νοιπ 8τιιιιιιι εοΙοἱτιπ.
Απποι·ο Πιιιει·τιο!πε- πιιπ Ει·ισιο!ιππΒεππειιιΙιοιι εππιοπ ππτει· π. Απί

εἱοΜ πω· 8τιιιιτειιιΒἱοτππΒ.π.....__ 7
4
)

1)Ιπι ποιωιοπιννπιι Μπα 8. 2: ..Με Βιιι“πΒπιππο πω· »πω μππΙποιοιι
ΒπΙΙΒιοποποιποιπιοπιιιιοπ ιιοΙιτειι πω. ιιιιοΙι ποπ Πιποιι οι·ιΙιο11ιοπ 1ιοεοιιπει·ιι νοι
ΜΙΙΙπππμιι.“
θ Ιιιι πωπω ποια: ,,οι·1ιιιιΜ.“



Βαόειι: όποια ν. 8. (Μ. 1860 Μ” Με τεεΙιτΙιε!ιε 8ιεΠααε όει· Κιι·εΙιειι. 133

Π. Βεεοιιόει·ε Βει:ΗαιιαααΒεα ιΗιει· Με ι·εεΜΙἰεΙιε ΜεΙΙααε
όει· νετεἱαἰΒτεα ει·«ιααεΙιιιαΙι-αι·οτεειααΠεεαεα ααό όει·

τϋιιιἰεεα-ΒαΗιοΙἰαεΒεα Κιι·εΙιε.

5. 7. Βια νει·ειαιΒιε "ότιΒεΙἰεεΙι-ρτοιεεταατἱεεαε ααό όἰε ι·ϋιιιιεεα
Βαι!ιοΙιεεΙιε Κιι·εΙιε οι·όαειι ααό νει·νναΙιεα Με ΑααεΙεαεααειιεα Ι'ι·ει ααό
εεΙαατειααόι€.

Πει· νει·Βε!ιι· ιαἱι`όεα Ηι·ε!ι!ιεΙιειι (Μετα ἱαι αα€εΙιἰαόειτ.

5. 8. Με Κιι·ε!ιεαααπει· ναει·όεα όαι·ε|ι όἰε Κιι·ε!ιειι Μαι:: νει·
Ιιε!ιεα, ααΒεαε!ιαόει όει· Μι' ΜεατΙιε!ιεα Με: ΜΙ' Ρι·ιναιτεεαιετιιεΙα Με
ΙαεΒεεοαόει·ε όεια Ραιι·οαατε !ιει·αΙιεαόεα Βει'αΒαιεινε.

Ώ. θ. Με Κιι·εΙιειιααιτει· Ι2ϋααειι ααι· :ια ΒοΙεΙιε νει·8ειι€ ανει·όεα,
ανεΙε!ιε όαε ααόἱεεΙιε ΒιαατεΒαι·Βει·ι·εεατ ΒεαΜεα Μει· ει·ΙααΒεα από εισαι
νεα ό" διααται·εΒιετααΒ αατει· ΑαΒαΙιε όεε θι·ααόειι Με απ· ἰα Μιμι
ΙιεΙιει· οόει· ροΙιτιειεΙιει· ΒειιἱεΙιααἔ ιαὶεεΠιΙΙιΒ ει·ΕΙΙιι·ι ανει·όεα 1).
Βἰε ΖαΙαεεααΒ εια εἱαεαι Κιι·εαεααιατ κι ι·εαεΙιαιιααη; όαι·ειι όεα

Νεε|ιανειε ειαε: αΙΙΒεαιεια νιεεεαπε!ιαΜιεΙιεα νοι·ΜΙόααε Βεόἰαἔτ.
Βει· Παιι'ααΒ -όει·εεΙΙιεα ααόόιε .ω όεε ΝιιεΙικνειεεε ανει·όεα όαι·ε!ι

εἰαε νοι·οι·όααιιε αεειἱιαιατ.

5. 10. Βαε νει·ιαϋι.ςεα, ανειεαεε όεα ιιιι·εΜιεΙιεα Βεόαι·ι'αιεεεα, αει

εε όεα εαακεα Βιιιιόεα, Μει· Βεννιεεει· Πιειι·Με Μει· ειαιεΙαει· Ουτε

€εννιόαιει ει, ινιι·ό ααΙιεεε!ισιόει ααόει·ει· ε) Ααοι·όααα8ειι όαι·ε!ι όἰε Βτἰἰτετ,
ιιατει· Βειαειαεααιει· Ιιειιιιαε όει·-Κιι·εΙιε ααό όειι Βταιι€εα νει·να!τετ.

Βει όει· νει·νναΙταα8 όειι Ηι·ειιΙιε!ιεα ιιααιεω ααό θι·ιενει·ιαϋδεαε
ιααεεεα όιε !ιει·εε!ιιιατειι θεαιειαόεα νει·ιι·ετεα αεια.

δ. Μ. ΟΙιιιε θεαε!ιαιι€ααε όει· 8ιαατετεεἱετααε Μπα Μια ιεΙἰΒἱϋαει·
θι·όεα ειαεείϋαι·τ ααό Εειαε ειαπεΙαε ΑαεταΙτ εἰαεε ειαεεία!ιι·ιεα θι·όεαε
ει·ι·ιε!ιτει: ανει·όεα.

Βιεεε ΠεαεΙιαιἱΒααἔ Μ ανιόειι·αΒΜι ό!).
δ. 12. Βεα Βε!ιαϊοαεαατει·ι·Ξεατ αΒει·ενιιεΙιεα ααό αεεοι·έεα :Πε

ΚἰτοΙιεα Μι· Πιι·ε Ααεε!:ϋι·ιΒεα, ]εόοε!ι ααΙιειιεΙιαόει όει· ειιι!ιεΗΙιεΙιεα Εσει

ταα8 όει· Πατει·ι·ιεΜε- ααό Βι·ιειειιααμεαειαιτεα. .

[Πε Κιτο!ιεα ειαό Βεία;;8, ΒἰΙόααἔεααειαΗεα Για· Ι)ιε]εαι€ειι, ανειεΙιε

εἱεΙι όεια €ειαιΙιεΙιεα Βιιιαόε ανιόιαεα, εια ει·ι·ιε!ιιειι.

δ. 18. Ια ιιιι·εα ΜτἔειΙἱεΙιεα ααό εταιιιαΜ1ι·8ει·ΙϊεΙιεα Βε:ιε!ιααΒεα
Ηειαειι όἰε Κιι·εΙιειι, όει·εα ΔιιιιιαΙιεα ααό Πιεαει· όεα 8ιαατεΒεεεωειι
ιιαιει·ννοι·Γεα.

ι

Κειαε ΙΠι·αΙιε Ιπααα ααα ιΙιι·ει· νει·Γεεεααε οόει· Πιι·εα νει·οι·όαααΒεα
Βείαααιεεε εΙιΙεἱτεα, νε!ε|ιε ιαιτ όει· ΗοΙιεἱτ όεε Βιιιατε Μει· Μ: όεα
διααιιιεεεεΩκεα ἰια Ψιόει·ερι·αεα σιεΙιειι.

`

1) Πει· απο ειπα νοιι 5. 9 Ιαατετ 1αι θεεειιεαια·ιιι·Γε: 9,Ι1ιε Κιι·εΙιεαΞαι€ει·
ιι6ααεα ααι· εια ΒοΙεΙιε, ινεΙεΙιε Με ιιααιεεΙιε 5ιαειεααι·αει·ι·εεαι αειιιιιεα Με: ει·
Ιιιααεα, από ανεΙεΙιε όει· διιιατετεἔἱεταιιέ εαιννεόει· ια αϋιἔειΙιειιει· Μει· ααΙιι1εοΙιει·
ΒειιεΙιααε "και ιιιιεεΐἱι!ΙΙἔ Λαό, νει·ι.ιαΙιτ ανει·όεα.“

ή Ιιιι Εαιπιιι·ίε αεαι ιιιει: ,,εινναη;ει· εαόει·ει·.“
.) Βει· Ιεια.ιε Βια: σε:: 5. Η Ιαιιτει: ιαι Βαινναι·Εε: ,,.ϊεόε ΘεαεΙιαιιααιια Με ινεε;ειι

νει·ΙειιαιιΒ όει· ΒεόΙααιιααειι όει· ΖαΙ4ιπιιαα Με 0ι·όειια Μόει·ι·αόιο!ι.“



134 @Με π. θ. σο. 1860 1111111·απο τιππω1. π; 1.ο1π1πε. Ρο11·οππω.Έ

δ. Μ. Π” ποπ 1111·οπΙ1οποπ Βοπ11ι·ίπ1οποπ πω1 Απε1π11οπ €ονο111πιο1ο
νοι·π168οπ ππτοι·11ο81:11οπ θοποτποπ ποπ Βτοπ1ε, 1πεπεεοπποι·ο 111111111οποπ
1111111·11111ϋΠοπ1Ι1οποπ Απππποπ πω1 ΜΜΜ.
δ. 15. Κο1πο νοι·οι·ππππε πω· Ι(11·οποπ, νοΙοπο 1π π11η;οι·Ι1οπο οπο:

π1οπ1ππ111·ποι·Ι1οπο νοι·π'ι11τπ1επο ο1π81·ο1ϊτ, 1πιππ 1101111018 (11ο11ππε 1π Δπ

πρι·ποπ ποππ1οπ οπει· 111 νο1Ιπω; 8111111111ννοι·ι1οπ, 1161101· :απο απο θοποππ11εππε
:Με ΜΜΜ οι·ππΙτοπ 11π1:.

1 1

ΔΠο Ε1το1ι11οποπ` νοτοι·άπππΒοπ πι11εποπ 81ο1οπεο1118 π111 πω· νει·

Ε11ω1ππΒ πω· 81επτει·οπ1οι·πω; 1π11Βο11ιο11τ ινο1·11οπ.

δ. 111. νοι·ί118ππ8οπ πω! Βι·1τοππτπ1ππο πω· Κ11·οποπ1;οννπ11 1111πωεπ

μεσω ι11ο 1ΐι·ο11ιο1τ πάει· άπο νοι·π16Βοπ ο1ποι· Ρο1·ποπ 1117111111·11οι·οπ Ψ11Ιοπ
πω· νοπ πω· Βιππ1εΒοσνπ11 πω1 πω· πω· πω· νο1·πποεο1τππ8· νοΙ1εοποπ
ννοι·ι1οπ, όπεε επ: νοπ πω· πππτι1πό1Βοπ 81ππ1εποπϋ1·πο 1111· νοΙ1ιπΒει·ο1ϊ
οι·Ε1111·1 ννοι·11οπ ε1ω1.

ΙΙΙ. ΒοπΙππεποε11ιππιππ8.

5. 17. Πιο Ι. Οοπε111π11οπεκπ11ο1 ντοπ1 14. Μπ1 1807 πω1 πω» θεεο1πο
ππ11 νοτο1·άππποεπ, 61ο 11111:οπ18οπ Βοε11ιππιππΒοπ π1ο11τ 1111111111" π1ω1,

πετάω ππίΒοποποπ.
Β1οΙππποεπε1·ι·Ι1οποπ Ρε1ι·οωπο πω! 61ο νοι·ο1·11πππΒοπ 1111111·ι11ο νω

ννο11:ππΒ πω: 111ι·οπΙ1οποπ νοι·1πϋΒοπε Μο1ποπ 1π 1111·οι· Ι11επει·1Βοπ Ψ11·11

επιπ11ο11, Με 1111 Ψοπο που νοτο1·ππππ8 11ιι·ο Απίποπππ8 1π νοΙΙπππ
πωπω 111116.
θεποποπ επ ΚοοΖου·απο ίπ Πποου·οοι 81οπτειπ1π1πτο11ππ1, ποπ Θ. Οο1οποι·

1860.
ΓΒΙΕΠΙΠΟΕ.

ΜΜΜ. Δ. £οπιο11.
Απ1' Βο1πο1· Κοπ1811οποπ Ηοπο11 πϋοπε1οπ ΒοΕοπΙ:

δοΙιππροου·1.

(Βοι· θεεο1ιοπωνπι·1' 2

πω: Με θεπϋπι·ππε πω: 8οπιι1ιω πω· νωππππππ 1111·Με (Μεσα 111161'Με 1601111011:
5τεΙΙι1πε ω Ι111·οποπ πω1 Ι111·ο11Ι1οποπ νετε1πο 11115τοπτε, (Βοπ11εοπ1·11'1, Απ11. Β. Χ.)
181 ποπ πω· 11181611 Κππ11ποι· πο” 1π Βο1·ο.1πππ8 μπορω, 1πποπι π1ο111 11111
επι· Βοποπ1πεπίππεππΒ πιο' Ζ118ἔἱἰ$Β πω! Απι1πάο1·ππ8 πω· νο1·ΓπεεππΒ οι·
ίοι·ποι·Ι1οποπ 61111 ν1οι·1πο1Ι πω· 1111811011” :επ όπί111· πππο1·επιπτοπ 811.εππΒ
οι·ποπ1οποπ. Ποτ ο1π:18ο Α1·111ποΙ 111οποπ θεποτιοε εοΙ11ο πωπω: »Παπ
(Μεσα πω... π" πω ι·οοΜΙ1οπο ΒιεΙΙππΒ πω· Κ1ποποπ πω1 1111111010”
νο1·ο1πο πετ ππτοι· πεπ Βοππ1:1 πω· νε1·1'πεεππΒ ποετοΙΙτ.α)

(3.1 6Μοοϋα,
61ο ιπο11ννο1εο Απίποππω; πω 1Ξεοπτιοπ νοπ1 24. 1111111111»1849, ποπ 1111-2101” ω”
Πο1·τοπ Ρ111·ε1οπνοπ Ι·`11ι·ε1οππο1·ἔ πω! νοπ 1.ε1π1πποπ πιι1' 1111:Θω·1οπτε11π1·Ιω11,

Ρο11ιε1 πω1 Ρπ1τοππω1·οοπ1ο ποικο1Τοπι1.

Γ1·ίοι11·ίοΙι , ποπ θ'οι'ίω· θποάοπ 6”ποσοποποπ τοπ Βοάοπ, Ποπεοπ ποπ
- Ζοπσ·ίπποπ.

ΜΗ Ζπε11π1πιππΒ Πποετο:· Βο1ι·οποπ 811111111111πποπ ΡΜ· 11οποπ1οπεοπ

πω! νει·οι·πποπ, Με Μπι:
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Βόιιιι€ει· ΑττιΒεΙ.

Βἱε Αι·τι1κεΙ 2 πω! 3 ι1εε θεεε1πιεε πιιπ 24. Γε1ιι·ιιει·1849 ενει·ι1ειι,
1ιιεονειτ ειε 61ο Ρε1τοιιιι1ετεε1ι1ε επι· Ηει·ι·ειι 1111τε1ειι ω” Β2ι·ο!επ5ει·ρ
ιιιιι1 Μ” Ζείπίπρεπ Ιιειι·ε11'ειι, ΜΜΜ ειι1'Βε!ιοΙιειι 1

).

>

Με Ηει·ι·επι Ρϋι·ετειι υεπ Ει2ι·:1'επόεφ από απο £είειίυι_ρεπ 1ι·ε1ειι Με
«Με νει·Ι:ΠιιόιΒιιιιΒ τ1ιεεεε θεεετεεε ννιει1ει· ἱιι ι|ιι·ε Ριιτι·οιιε1ει·εσΜε ευ
Μι·ε!ιΙιε1ιειι Αειιιτει·ιι ιι

ι

ι1ειιι Πιιι1'ειι€ε ειιι, ιιι ενεΙεΙιειιι ἱ1ιιιειι άἰειιε Βεε1ιτ

νει· Με Βι·Ιεεειιιι8 ι1εε θεεεειιεε νοιιι 24. Ρώτα” 1849 πιιε1ιιιιι1.
θεεε!ιειι πει Κατω·Μιε ιιι Ππσει·επι Βτειιτειιιιιιιεεει·ιιιιιι, ι1ειι θ

.

θεεο!ιει·

1880.
ΓΒΙΕΒΒΙΟΙιΓ.

ΜΜΜ.
Δε. Ειπε”.

Αιι1 Βεἱιιει· ΚειιιΒΙιε1ιειι Ηο1ιε11 1ιϋε1ιε1ειι Βε1'εΙιΙ:

δ'ε!ιαπεμι·1.

(Δ.) Πεεεω,
Με ιιϋι·Βει·Ιιειιε 8τειιι1εειιειιιιιιιιιιΒ Πι ΑιιειιειιιιιεΗΙΙειι ιιει.ι·εΠειιιι 1

).

Γυ·ι'εάι·ίε7ι, σε” Με” θπαάεσι θεεεε1ιετεεε εστι Βαιὶεπ, Πει·πο_ε τοπ
ΖάΙιι·ε'φεπ.

ΜΗ ΖιιετἱιιιιιιιιιιΒ Πωσ” Βε1ι·ετιειι εεεωιε 1ιε1ιειι ΙΜ· ύει·ελΖωοεπ
Μιά νει·οι·άιιειι, ιινἰε 10181:

δ
.

1
. Πεε Αιι1'8ε!ιοτ ειιιει· ιιιιεΙι κ1ειι 81ειεεεεεεειιισειι ειιΠιεεϊδειι Πιο

ενια! επί Αιιετιε1ιειι :Με Βι·ειιΠειι1ε τΙιιι·ε1ι «Με :ιιειΞιιιεΙἱἔε Βεε1ι·1κεειιιι ι1ειιι

Βι1ι·Βει·ιιιειεεει· 11Βει·τι·ιι€ειι, ενειιιι ι1εεεεΠιε ι1ιιι·ε1ι ι1ειι ΡΓει·ι·ει·, Με Βεειιι1ειι

εεε ιιϋι·Βει·Ιιε!ιειι Βτειιι1εε, νει·ενει€ει·τ οόει· Ιιιιιιιειι ν1ει·ιε!ιιι 'Ι'εεειι ιιιιε!ι

Βε1ιΒιιάιΒιιιι€ Με Τι·ειιεεΙιειιιε ιι1ε!ιτ νοη;ειιοιιιιιιειι απο,
Πιε Γοι·ιιι «Με Αιιίεε!ιοΒε 1ιετιιιιιι:ιτ ειπε νει·οι·ι1ιιιιιι8.

δ
. 2. Βιε Τι·ειιιιιι€ ειιιει· ιιιιε!ι ι1ειι Βιιιετεεεεεωειι ειι1εεειιδειι Με

ιιιιιιιιιτ Με Βειώι·1κεειιιιιτ ιιιιε1ι Ε.Β.Β. 75 νει· από ετεΠε «Με Ε!ιεεεΙιειιι

ιιιιεΙι Ι..Β.8. '76 εεε, ενειιιι ει:: ιιιιετιιιιιιιΒε Ρίει·ι·ει· Με (Με. νοι· ενε1ε1ιειτι
01ο Βι·ιιιιΠειιτε όιεεε11ιε Ιιεεε|ιι·ειι, Με Τι·ειιτιιιΒ νει·ενει€ει·ι: Με: νει·ειϋεει·τ.
Αεί' Αιιτι·ιιΒ (Με Βι·ειιΠειιτε !πειιιι «Με Βεπιι·1πειιιιιιτ εἱιιειιι ιιιιι1ετιι

θεϊειΙιε1ιειι Με Βι·ιιι1ιε!ι11Βιιιι€ πω· νοι·ιιειιιιιε Με· Τι·ειιιιιιε ΒεΙιειι.
Πει· ΕΙιεεεΙιειιι ιιιιιιιε άειιι ειιειιιιι6ιεειι Ρίει·ι·ει· νοι·Βε1ε81 από νοπ

Πιιιι 1
ιι «Με Β1ιεΙιιιε!ι ειιι€ε1ι·ιι€ειι νει·όειι.

θεεε!ιειι επι Και·ίει·ιώε ἱιι Πωει·επι 8τειιτειιιιιιιε1ει·ιιιιιι, ι1ειι θ
.

_θε
το!;ιει· 1860.

Αιιιιιει·Ια. Ήεέ8ε1ιιεεειι ω Με: «Σετ 5. 3: ..Με Βε,ε;ιει·ιιιιε Μ. ει·ιιιΕειιιιι;τ, Με
Βεα1ϋι·ίιι1εε ιιιι ειιιιεΙιιειι θι·τειι εη;ειιε Μ1ι·εει·ΙιεΒε 8τειιι1εε1ιεειιιτε :ιι 1ιεετεΙΙειι.“

ΓΒΙΕ!)Β!ΟΠ.
δ!αὐεἰ. Α. Εαπιειχ.

Δε! Βεἱιιει· Ι(6ιι 181 ιε!ιειι Ηο1ιειι ΙιϋεΙιε1ειι ΒείειιΙ:

5'ε|ιωπεραι·Ι.

1
) Με Λιι1°ειιε «Πεεεε ΑΜΕιεΙε Ιιιιιι.ειε ιιιι Ειι€ινιιι·1'ε Ωω: ,.Πει· ω. 2. Με

Εεεει.ιεε νοπ 1.14. Γειιι·ιιει· 1819 Μ ιιι Βειιη; επι' Με Ριι1ι·οιιιιι :ιι Μι·εΕ1ιε1ιειι Αειει1ει·ιι
ωιφε1ιο1ιειι."

ε

1
) Ζιι ά1080ιιι θεεε1ιε Μ με: ιιιι 0ι·σε.ι·Ιι. Μι!. Πεμ-Β!. 18111, Μ. 8 ιιιιτει· «Μπι
18. 1ιιιιιιιιι· 1861 Με 7οΜα_ιχεεεωτάιιακρ ει·εεΜειιειι. Με Με Μι ιι€σΙιεεειι Πείτε πιιπ
ι1ιειΙειι.



"Η πωπω" πωπω ν. 9. (Μ. πι." απ» ι·ο11816ιο πωπω) π.. πππ". .
π

(ε.) $Μεοϋα,
«Με Ἀππϋπππε ω· Βι·ιΜιππεει·οοπτο π: Βεπιτἔ πω· Με ΒεΙΙΒΙοπ τω. πω.» πωπω.
πωπω», ποπ Οσίων 6'παπεπ θσ·υσ.Πιστεοπ απο Βαπευι, Παω; απο

Ζεπιπω..
ΜΙΟ; ΖπεΙἰπιπιπππ Ππ.:εο·ω· Βο8ι·οποπ ΒΙπππο πππ.. "θα ΜεοΙιΙοεπεπ

πππ νει·οι·πποπ. Με ΜΒΜ
5. 1. Ιπ νοΙοΙιει· ΒοΙἱ8ἱοπ πἱπ ΚΙπποι· οι·ποΒοπ ννοι·ποπ εοΙΙοπ, ι...

εΙἱιπιπτ ΙΜ εΙιεΙΙοποπ Ι(Ιπποι·π π... Ι?πτει·, πεπ ππεΙιοΙΙι:Ιιεπ Ι(Ιπποι·π, εΙο
πππ νοπ: νεται· πποι·ΙΙπππτ οπο: πἱοΙπ, π.. Μππωι·. _

Ιω Μπα Βεεπιππιππ8· πωπω πΙοΙπ: Βειτοπ'οπ, πο ΙοΙΒοπ απο οπο
ΙΙοΙΙοπ ΚΙππω· ποι· ΒοΙΙΒΙοπ πεπ νπΕοτε:,πΙο πποΙιεΙΙΙ:Ιιεπ ΚΙπποι· πω· Βε

ΙΙΒΙοπ πω· πω” 1
). . -

5
. 2. ΒΙππ πω πω. ππποΙππππΙ, πο επΙεοΙιεἱποτ Μα· Με ο·εΙ::9:'ϋσε

2:·εσίεΙιαπρ π... ΙΩ”πάω· 2
) πω· νοπππππ πεπ Ζπετἱιπιπππε πω· πωπω

Μπι-π.. πποΙι οΙπ,ποΙιοΙτοιπ θπ£ποΙποπ ποπ θι·Ιενοι·Βοεεωοπ πππ Ψιπποπ
ι·ἱοΙ:τει·π. .

δ
. 8. 8
) ΙΙΙπο Αππποι·ππε ἱπ πω· ι·οΙΙΒΙϋεοπ Βι·πΙεΙιππ8 πω· εΙωΙΙπποπ

πω.. Μπιτ πω· πω.. απ, κνοππ πω' Με πππ ΒεοΙιτ πω· Βι·ιπεΙιππ8
ΙΙΒεπΒοἔππΒεπ` Μ; )εποππ Ιπιππ απο πω... Αεππει·ππ8 πω πω θοπεΙππἱ
έωιΒ πω· 5Ιωπεποπϋι·πο πππ πω. οι·ΙιοΒοπωπ ΙππΙππΙιτεπ πω· πποπετεπ
Ι›πἱποι·εοἱτἰἔοπ νοι·νειππτοπ, ποπ ΟτΙενοι·ποπεΙετεπ πππ ΨπἱεοπτΙοΙιτει·ε
νοι·πεΙτιποπ.

5
.

π.. ΙΜ ΨπΙποπ .Με οἱπε νει·ππππι·ππΒ πω· ΙΙεΙΙΙ;Ιοπ πω· πππ
Ι:οεοππει·ει οι·ΙωΙ:ΙΙοποπ θι·ϋπποπ ω. θεποΙιπΙΙεπως πω· Ι1ϋΙιοι·Ι1 8Ιππτε
πιω.. πω! παώ πίπρεποί!επι θπΕαι·Μεπ π.. πεϊι·Ιι.ε!επ πεαπε:·κώι'έμπ
Ψετωαππίσπ, π... θ:·Ι.αποφεσει'ε!επ από Ψαίεεπι·ίοΜετ.4· 4

) εΙππ·οτοπ.

5
. 5. πωπω, πω· πππ ω. ΕοΙιεπε)πΙιι· ιπι·ποΙφοΙσμ πω, ω» π..

ΨπΙΙΙ πω· ΒοΙΙΒΙοπ ίι·οΙ. -

δ
. θ. Με νοπ νετπϋππππἔ πΙοποπ ΠοεοΙποπ ππι·οΙι νοι·Ι:τπΒ Ισπ

ετΙπππω τοΙΙΒΙϋπο ΕτΠεΙιππ8 πω· ΚΙπποι· Ιπιππ πω ΖπετΙπππππΒ Ιωἰποι·
ΒΙΙοι·πτΙππΙο ΒΙπππω νοι·ποπ. -

.

ΙΕΙπ ΕΙπποΙπ·οΙωπ πω· 8Ιαπωπεπϋτππ Μπα: πω· πω' Απι·πίοπ «Ηπα
ΒΙΙοι·πΙΙιεΙΙπ πω.
ΝποΙι πεπ: 'Ι'οπο εἱπεε ΒΙΙοι·πΙΙιοΙΙε 2ι·οΙοπ Με ΒοεΙΙππιπππΒοπ π...

55. 1 πππ 3 πΙεεεε θοπωωπ Ιπ ΨΙι·Ι:επιπΙποΙτ δ). π

θοΒοΒοπ πεπ Καα·ΖπαΙιε πι Ππεεπεπι ΒΙππτεωΙπΙεΙοι·Ιππι, ποπ θ. ΟπωΙππ·
4860. .

ΓΙΠΒΒΒΙΟΕ.
Μαθε!. · Α. Ζαπιε;|. ·

Δ.

° ΑπΕ πω." Ι(6πΙΒΙΙπποπ ΗοΙιεἱτ ΙιϋπΙιε£οπ ΒείοΙιΙ:
δυ!ιαπωα:·2.

·

ή ΒΙοεοι· Ρππειιε πππ Ιω θοπεΙποπτννπτίο. _ ν Η

π
) Μο ΙΝοτιο: ,,πω «Με τπΙΙἔΙσιπ Ει·ικΙπππε που κιππω· πωπω: πΙππτ Ιπ

παπι Επιπιιι·Εο.
Δ

Η
) Ι)οι· $. 8 πω. Ιω Επιππι·Ι'ο: ,,εωω π" πω, «πωσ ΙΙΙκι·-πΙο ΒεΙΙΒΙοπ

πω· πω” Ικιππιππ επ πωπω. πο ΓοΙ,ι;επ πΙεποΙΙ:οπ πω· ΒοΙηςΙοπ πεπ πω". Με
ππει·Ιοπεππο πω." Ιωππ «Με νωεππω..πἔ πω· πππ θεποππιηςιιπἔ πω· 5ΙππιπποΙ:6ι·πο
πππ πππΙ1 οι·ποποπεπι θπτποΙ:τοπ πω· πποΙ:σωπ νοι·ννπππιππ, πεπ θ:·ιενοι·έ·ωοιτ.τοπ πππ
ΨπΙεεπι·Ιοπτει·π νοι·ποππιοπ. Ωοποπ ποπ ΨΙΙΙοιι π" νΞΙτοι·ΙΙι:Ιιππ ΛΙπποπ Επι: Ηπα:
εοΙπΙππ Ψω·ππππι·ππἔ πω” εΙπτιππποπ.

Δ
) Με Βοπροι·ττ μπτιιοΙαοπ ΙΙΙΙοι·Ιο Ι'ο.τΙ:Ιοπ Ιω ΕπΜπι·ίο.

δ
) Μ: πω. 8πιπ π: Ιω πωπω: ΙιΙπιπΒοεπτπτ.



ιια α ιια ι Μεσα α. α· σα. 1860 ααα α. Βαιιι·αιααα α. Αιιιιαιαιαααιαααιιαα α. 6αιαιΙ. 13',

(α.) θαασι'α.
61ο Βααιι·ιιιιιαα ααα Ααιιαιαιαααιαιααααα ααι· 6αιαιιιαααα ααιι·α1ι'ααα.

Γ:·ίααι·ίαΙι, ααα θα!!αα θπααεα θταααΙιαι·ααρ ααα Βαααπ. Παω; ααα
Ζααι·ίπααα.

Μα Ζααιιαιαιαα.<; Πααει·αι· 8αιι·αααα Βιιιιιαα αιιααιι ινα 1'οΙααααα Ζα
“τα πια Βιι·αιΒαααπαααΙι αααοΜααααα:

(Μιαααι·ιιααιι αααΒαιαι1ιαιιαα Αιιιιαα.)

5. 686 α. Βιαααι· ααι· Κιι·α1ια 1) (5. 65”. αθώα α! Μααιι10αθα
ιιιιιαια1ιαα ναι·ιι·ιαςαα αααι· ααι·αιι Αιιαααααα α). Π·ταταα!επ Μαι· 6||'εα1
Ιι”ι.·αα.ι· Πι·ίαααα ααα αια!!ία|ιεα δα|ι"βαπ αία 8!αα!.πααι'απααα, 6'ωα!αε,
?ει·αι·απαααεα, Είαι·ία·α!αααεπ. ααα· δίσαία, αίααα!πα ϋ||απ!ἰίαΙια ΒαΜτααπ,

.4παταπαααεπ ω.» ααι·/αρααραπ αειαεἰααα ία /αίαα.ια!ιαει· Ψείαα ιιαααία,
αναι·ααα αιιι θα1ιιαααιαα αιαιιι αιιιαι· νιαι· ινοαααα αααιι·αιι.

5. 686 α. 1)ιαιιαι· ααι· Κιι·αιια. ανα1α1ια αια1ι ααιαιιαααα. Διαιεναι·ι·ια1ι

ιααααα ιιααπαιιααα. αια ιιααιι ααα 8ιααταΒαααιααα ααα α·αιιιια1ιαα Βαιι6ι·ααα

αααια1ιαα, αναι·ααα ααα θαιααααιαα αιαΜ ααι:αι· εισαι ννααιιαα. αααι· Αααα
ιιααα Με ικα "κι αααι·αα Βατι·αα”αιι α

).

δ
. 686 α. Βια 55. 618 ααα 671 1ιαααα Αααναααααα ΒαΒαιι Πιαιιαι·

ααι· παω, αναια1ια πα ααα ια ιαααα Ραι·αατιιαααα ααΒαεαααιιαα Ζινααιιαα
ιιααιιααα Βιι·αι'αα ιιααι·αιιαα. αααι· ααι·αιι Αααι·αιιααα αι·ϋαααα. ααιαΙια
Βιι·αι'αα ιιαααρι·ααιιαα αααι· ναΙ1αιαιιαα α

).

5
. 686 α
. ναα ααα ια ααα 55. 686 α.-α. Βααι·αιιιαα Βιι·αι'αα

παταω ιιααα ααα1ιιααιααιια θαιαιιια1ια ααιι·α1ι'αα, ιναΙα1ια αια ααι·ι ιιαααια1α
ααιαιι ναι·αι·ααιιαα ιια ιαΙιιααα ναι·ιιααα; ααεαιαιαιιαα ιιαα1ι ιιιιαα‹ιιαααα.

αναΙαιια. αααιιαααι αιαα 1)ιαααιααιααπααα αααι· Ι)ιαααιαατΙααααα.α @ααα αια

ιιαααααρι·ααιιαα αναι·ααα. αιαα αιααα ααι· ια ααα 86. 686 α. - α. αααι·αιιιαα
ναι·αι·αα1ιαα ααΙια1αια αιιιαααα δ).

5
. 686 α. Αα αια ΒιαιΙα ααι· Ι)ιαιιαιααιααιαααα αααι· Πιαααιααιαιααααε

:και ια ααια Ε'αΙΙα ααα 5
. 686 α
.

αια α» 5. 169 αααιιιααιια αιαΙιναι·ιι·α
ιαααα 8α·αι'α α). .

θ
α 686 1
'.

Ααααι·α. ιιΙα αια ια ααα 55. 686 α. ααα α
.

αααιιααιαα

Έαι·ααααιι. ανα1αιια αια ια ααα 86.686 α. - α. αι·ινιιααταα Πααα1ιιαααα
ανιααααι.1ια1ι αα16ι·ααι·α ω" αι·1αιοαιαι·α. αναι·ααα αΙα θααιιιαα αααιι·αιι 7).

1
) Ιαι Ειι1αναι·1°α αιαιιι: ..6α1αιΙια1ια.“

ή ιια Βατινιιι·ι'α αταΙιι: ..αααι· ναι·αι·α1ιαα “και” 8αιιι·ιιιαα 6αααιια αααι· Βια
ι·ια1ιιιιαααα ααα 8ιιιιιιαα. αια 5ιιιαιαι·αιέιαι·ααα. αιαιαΙαα 5ιαιιιαααααι·ααα. αια ναΠια

ναιιι·αιαιι€.ς. α1α2α1αα 0ιιιαααα. Βιιιααα Μαι· 6αααεαααιαααΓιαα ΙαααΙιια ιιααι·αιιαα“

Π ιια Ι·Σαιννιιι·ια Ιαιιιαι αιαααι· 5. ιιιαα: ..ιλίααα αααιιιαιια ααα ααιιιααααα. Διατα

ι·αι·ι·ιααιιιιιααα αιιαιιιαααα. αια ιιιιαΙι ααα 8ιααια-6αααιιαα ααα ινα1ιιιαααα Βαιιαι·ααα

ιιαααααΙιααα1Μι ιααιαιιαα. επι αιιιι ω.. .ιι

^
) ιια Εαινναι·ι'α Ιαιιιατ α1αααι· 5. αΙαα: ..Βια 55. 618 ααα 671 1ιιιααα Αανναιι

ααιιι: μαμα 6αιαιιιαιια. ιναΙα1ια ια ααα ια _ιαααα Ραι·ααιαρααα αα·,:αααααααα ΖννααΙιαα
1ιιι·αιιιιααα $ιι·αι'αα αιιαιαΙιαα αααι· ααεαρι·αα1ιαα. ααα: ααι·αιι Λααι·αιιααα αι·α1ι'ααιι ααα·
ναΙΙιιαααα.“

α
) Βιαααι· α. ιαιιιι α» Εαιννιιι·ια.

α
) Νατασα· δ
. αιααι ιιιαΙιτ ιια Βιιινναιία.

Τ
) Νασαι· 5
. Μαιο: ιαι Εαιινιιι·ια: ..5. 686 α. ΝΙαιιιααιατΙιαιια. ανα1αιια ααι·αι·ιιαα
ΒαααΙιιαααα ινιααααιΙιαα αιΙαιααιαι·α Μαι· ααι'αι·ααι·ιι. αναι·ααα Με 6α1ιιιι'αα αααιι·αι“ι.°ξ



138 ΜΜΜ: 61°οΜι. νοι·οιόπ. ν. Θ. σα. 1860. :αι ΛαΕποπ. α. Οοπνοπποπ.

8. 686 ε. Ια όοπ Ε'ιιΙΙαπ όει· Η. 686 α. --$. παπα «απο οἱποπ
ΤΙΜΜ όει· νοιννἱιΜοιι Ρι·ια!ιειωειι·αΐο οἰπο θοΙόετι·πίο νοπ ΠΙππιό8 Με
Γααί!ιαπόοι·ι θπΙόοπ οι·Ιιιιππι ννοι·όοπ 1

).

θε8οΒοπ πα ΚαΜοπώσ ια Πποει·σω Βιπαέειπἱπἰετοιἰαιπ, όεπ θ
.

ΟοτοΙιει·

1860.
ΓΒΙΕΒΒΙΟΙΙ.

ΜΜΜ. ΑΑ. Σουπερ.
Διά' Βοϊποι· Κ6πἱἔΙἱοΙιοπ Ηοποϋ ιι6οπεποπ ΒοΜιΙ:

6'ολιαιρ_οαυ·2.

Απιπιιι·Ιι. Με Ψοιτοια ιιπ απ Βοεα$ποπι.ννιιι·ιο ποσα παπα επιππΙιεπ.

Με ΠοαοτειπΙιαπι'ι πι” όοιπ ριϊμετΙιοποπ 8ταΙιΙο :αν Βο,πα!απέ όοι· Απέο!εεεππαιτοπ
όοι· Βιι1ποΙιεοποπ Κιιοπο ιπι 6ιοσε!ιοιποι;ιπαπι αετι·ι:1Τοπό.

Γι· 6οόι·ίοΙι, τοπ 6'οΙΖω θπαόεπ θι·οοεΙιεπεοο ποπ Βαόεπ, Ηθ7'809 ποπ
Ζεϊ|ιτι'ποεπ.

Ναοπ ΒοαΙΙιτϋΒαπε από ναιΙιαπόππΒ όσα Ποεοπαπ νοπι Ηοατιποπ Με:
όἱο Μαιιαιαι ΒτοΠαπ8 όει· Κιι·οποπ από Ηι·οΙιΙΜιοπ νοι·αιπο ιιπ ΜΜΜ
Βαόοπ Ψι”:· Πα.: και· ννοιτοι·επ ΒοΕπππιπιπο!ιαπα Μπομπ, Μ" όει· Μ!
όπιπ ρΒρετ.Ιιοποπ ΒιαΙιΙο πι· Βο8οΙαπἔ όει· ΑπΒεΙοἔοπποἰτεπ όει· Ιιπι!ιοΙ.

πω.. ιιπ Πιοααπαιπομπαιπ πια 28. όαπἰ ν. ό. ναι·ώππαιιοπαπό όαι·ο!ι
νοιοτόπαπα νοπι 5. Ι)ειοιποοι· ν. ό

.

(Βοείοι·ππ8ποΙαπ Ντ. ΒΧ. νοιπ 18.
Βεεεπιποι· 1859) Μια αΙΙΒοαιοιπεπ Κοππτπἱεπ Βοαι·ποΙιτοπ Ποποιοιπ!ιαπίΙ:

Ιιοἱπο ι·οο!ιτΙιο!ιο Ψιι·Ιιαπιπ!ιοιτ ΒοἱπαΙοἔοπ Μ από όπεπ ό” οι·ννόΙιπτο
Οπα: απ όιο ΒιοΙΙο @που Ποοετοιπ!ιαπίτ Μα.
Ποεο!ιοπ πα Και·ΖοιαΙιε ια Ποιοι·επι Βπιατειπἱπιειοιἱαιπ, όεπ 9αθοιοΒοι·

18θθ.
ο

ΡΒΙΕΖΠΠΠΠ.
82οοεί. Δ. Ζαπιει|.

· Απ! Βοιποι· Κόπιε!ιοποπ Ηοποιτ πϋο!ιατοπ Βοίο!ι1:

δοΜποροπ.

Πιο Αεπόει·ιιπαεπ ια όει· νοι·ι'αεειιπι; όει· νοιαιπημοπ εναιπέεΙιιοπ-ριοτωιππϋιαΙιοπ
ΚιιαΙιε όσα θιοεαποτιοέτπαιιπι πειταπ'οπό.

Γν·ίοόΜοΙι, ουκ θο!ι'εσ 6'ποόεπ θυ·οοοΜπορ οσοι Βοοΐοτι, Πει·ε4ο_ο ποπ“

ΖόΙιτίποσπ.
Ζαπι ΥοΙΙπαἔ όεπ θεεεωοα νοπι Πιιιιιι€ειι Μπιτ Με ιααπιιιοπο Βιώ

ΙαπΒ όει· Κιι·οποπ από ΗιαΙιΙιαΙιοπ νοι·οιπο ιιπ 8ιαπια ΙιαΙιαπ πιο ΒοπϋΒΙἱο!ι
όει· νοιεἰπιμοπ οναπ8·οΙιεο!ι-ριοτοειππτιεοποπ κιωιω Βοεο!ι!οιιποπ από
νει·οι·όποπ:

6
. 1. Με ἱπ Γο!,πο όει· Βοειἱιππιααἔοπ ω: ἱιπ ΒἱπἔππΒ Βοπαππωπ
θιοπεπεα πϋτπἱΒ ννοι·όοπόοπ Αοπόοιππ8απ ιπ όει· Υοι·ϊπεεαπα όει· ναι·

#
) Βιοιιοι· Σ)
. Μπα ιιπ Βπινναι·Ρο: ,,5ωιι οιποε ΠΜ” :Ποιοι $τι·αϊοπ Μπα οιπο.:

6εΙόπιιαΕο . . .ιι
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αἱπἱεταπ αναπΒαΙΙαι:Ιι-ατοωεΙααπεαΙιοπ ΙἰΙταΙιο αοΙΙοα απατα· θεαοταΙεγποπο
και· Βει·αΙΙιαα8 νοι·ΒαΙοει ινετποα.

Παπ ΒτπώαΙαπ πιπποτ ΒετατΙιαπ8 Μ Πτι.: Με οΙππ·πτετα ΒΙααΙιοί ααι·
ΒοαΙΙΙΙΙΒααΒ πα αατετΙιτοἱτοα.

5. 2. Βια πΙοεπ Αεαπει·απΒοπ πω· νοτοιαΙπωπ ανααποΙΙαοΙι-ρτοτα
εΙααπεοΙιαπ Καππα πα ΒΙααπο ΒεΙτοπιιπεπ αεια ανετπαα, εΙαπ Με ΑαποΙοποα
ΙιαΙταα πετεοΙΙιεπ νοπ ποπ πασα ποπ ΙιααταΙιοαιΙοα θοεατεπα ααπ νατοι·π

πααποα ιαπιπαππ;πα Βοαϋτποπ πα ει·Ιοπιαεα.

δ. 8. Ι)αε Μἱπἰειοτἱαια πω: Ιααετα πετ πιο ΒαταΙ'απ8 πει· θιοααταΙ

εταοπα ιαπ ΙΙιααΙιοΙιετατ ΒοααΙιΙοααΙΒααπ οἱαεαΙοἱΙεα.

θεαοΙιεα ια Κατ!.τταΙιε Ια Μω·ετετα 8ΙαατεπιΙαἰεΙοτἱαπι, ποπ θ. Οο€οΙπιτ
Ι860.

ΓΒΙΕΒΒΙΟΕ.

Δ. Ζ τι τα τη.
ΑΜ' Βοιαοι· ΙἰϋαΙΒΙΙαΙιοα ΗοΙιοΙΙ ΙιϋοΙιεΙπα ΜΕΛΙ:

δώιπφωτ2.

Δ. Πει· Παωτιιι·οοΙιποΙ πω· Βι·οπαΙι. ΕπιπΙαοΙιωι Βοδιω·ιαπ8
πι” Βασικα πο” Υπα·ανοι·ίιιαα; .ιω- ΟοτινοαιΠοια.
(Απ: πω· ΚατΙεταΙιει· Ζοπιια;; 1860. ΒοΙΙαΒε τα Ντ. 244.)

ΝαοΙιπαιπ Ια Ρώπα ποι· Μπιτ πα: ΟοανααΙΙοπ πια παπι απρεΙΙιαΙιοπ
ΒΙαΙιΙο πείαπετεπ ΒοααΙιΙΙΙααο πει· ΖινοίΙαπ Καιαιαετ κα” ΑααποτααΒ ἱαι
ΜΙαΙετοτΙαιπ αιπαεττοτεα απ, πα πιο θι·οεαΙι. ΙΙααιοταπ.·; Πιτ παπεπιπαεεπ
αταπΙΙΙιπ, ποια ριῖρατΙἰοΙιαπ ΒΒαΙιΙο τα" ποπ ναι·Ιααί ααπ ΙΙΙιει· απο ΕΜ
εαΙιΙΙααεααΒεπ @παπα ΜΜΙιοΙΙααμα πα τπααΙιοα Βια απ» μαθω. ποπ
Ματια πεοΙπποιεα ΖοιηιαπΜ ατεΙ: ππαπ αεΙτοιαπιεα, Με πΙο θεεοτιο, κνοΙαΙιε
απ τα.. 8$οΙΙα α... Οοανααποπ παπα εαΙΙταπ, επτννοτίεπ ααπ πι· νατΙαπο
απ π.. Καιππιπτα Με παταω. ΠοπιποιαΙΙαα τιαΜετα παο θτοεαΙι. ΜΜ
ιποι·Ιαιπ ποπ θτοααΙι. Ηααεοα ααπ πετ ααανται·τιεοπ ΑαπεΙοποαΙιαιτεπ πατατα

Μ. .ΙααΙ π. σ. πια Βοαι·οΙΙιοπ πα ποπ 8ΙαακεεεατεΙατ 8ι·. ΗωΙαπωτι ποπ
Ραραωε, θαι·πΙπαΙ ΑατοαοΙΙΙ, ...τα πιατα ποταεοΙΙιοα π... ΒεπΙωσΙπ·ίβ απ,
νοΙοΙια ποπ θααε τι... ΠΙππο πωπω. Ααεαατπαπι ΙιαΙιοα δε. Ι(6αΙΒΙ.
ΠοΙππ$ ποι· θτπωλετεπρ Ια οιαοπι οιποαΙιπαπΙπεπ 8οΙιτεἱΙιοπ πα ποπ τω.
Ύπατ ΒΙαΙι πααΠΙΙιτΙιαΙι απ" ΗϋοΙιεΙΙΙιτα ΕπτεοΙιΙΙααεααΒοα ααεποεατοαΙιαα.
ΕποτΙ'οΙ8τα ΙιΙοτααΙ' πατατα 26. .ΜΗ π. .ι εια Ατι!ωατίωλτείπεπ 8. ΗαΙΙ.
ποπ Ραρ.τ!ε.τ απ δε. ΚααιΒΙ. ΗοΙιοιτ ποπ θταααΙιετποΒ ααπ σπα ννοιται·οα
ποπ ()ατπΕαπΙα ΑατοααΙΙΙ πα ποπ ΜΙπΙειοτ ποπ Αεαεαοτα, νεΙοΙι” Μποτσια
ειπα Ετωτ'επεταπρ επί πἱα ετννπΙιατε ΠεαπεοΙιτΙΙΙ ΙιεΙποΙ'απτ κατ. Με
θτοεεΙι. Βει.παταα8 ΒΙαιιΜο πιοπο ΑααΠΙΙιταα;; πω: παρεαΙιαΙιεπ 8ταΙιΙοε
»και παπα ΒερΙΜ Ιαεεεα :τα πατΙ'εα, ααπ οΙαπ εοΙοΙιο παπα ποια παρατ
ΙΙοΙιεα 8ιαΙιΙα ααται·ια Μ. Βορτ. π. .ι. πιΜεΙετ ΒαΙιτοΙΙιεα πα θαι·πΙααΙ
ΑαΙοαοΙΙι πΙιατατιπποΙ.° Βια ατιταΙιαωπ ΒοαΜοΙιτΙΙ'ωπ εΙαπ ίοΙΒοαποα
ΜΜΜ:
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Ι. ΒοπΙ«οι·Ιιπ)°'ι «Με θποιο!ιοικοοΖ. Βορίειαπρ ποιοι Μ. «Ποπ «
ι. έ. ι)

Ρι·οιποιιιοι·ιο.
ο

Νοοιι «Μι· νοι·ιπεεπιιΒ «Με θι·οεειιοι·ποΒιιιππιε Βιι«Μιι Μι «ιιο Μπιε
Μιινο (ΜΜΜ: «Μι· Κι·οπο, απο ιιι ειιοιι οοιιειιιπιιοιιοιιοπ Βιιιοτοπ, ενοεοιιι
πωι ιιοεοιιιιιιιιιι «ιπι·οιι «Με Βοοιιτ «Με 8οεοι.ε8οιιοιι«ιοπ Κϋι·ροι·ε, ιιοι νοτ

ιιιοιιι«ιπ8 «Μι ΠιιΒιιιιΒιιοιτ, ιιιι·ο Ζιιετιιιιιιιιιιι€ «ιιιοιι ιοποιι νοι·εοιιι·ιι'ιοπ :ιι
οι·ιιιοιιοπ, ενοιοιιο «Μπι θοιιιοι «Μι· θοεοποοιιιιιιε οποοιιϋι·οπ, ιιιοποιι εοιοιιο
ιπ «Μι· Γοι·πι νοπ νοι·ιι·ιιοοιι πιιι ι'ι·οιιι«ιοπ ΒοΒιοι·ιιιι€οιι ο«Μι· νοιι θοεοιεοπ
ππ«ι νοι·οι·«ιππιι€οιι ειιεεοερι·οοιιοπ ενοι·«ιοιι. -Εε Μ; ππιπϋΒιιοιι, επ ιιιιιοι·
ιιι:οιιοπ, «Μεε οε ιιοιιπ Αιιεοιιιπεε «ιοι· νοι·οιπιιειιπιιε νοιιι 28. «Μπι- 1859

εννιεοιιοπ «Με θι·οεειι. ιιο«ιιεοιιοιι ΒοΒιοι·ιιιιο· πιι«1«ιοιπ ιιιρετιιοιιοιι Βιιιιιι
ιιιιοι· «Με ι·ο«:ιιιιιοιιο νοι·Μιιιιιιεε «Μι· ιιοιιιοιιεοιιοιι Κιι·οιιο ιπι θι·οεειιοι·εοε
ιιιιιπι ιπ «ιοι·Αιιειοιιι «Μι· ιιοιιοιι θ«ιιιιι·πιιοπιοιι Με, «ιιοεοε Ρι·ιποιρ, οιπο
«Μι θι·ππ«ιιοΒοιι «Μι· οοπειιιιιιιοποιιοπ 8πιοιείοι·πι, επ πιποοιιοπ, ππ«ι ιιι
«Μι· 'Πει «πιει ειοιι ειπε «Μπι 'Πει «Με νοιιι·ιιο·ε εοιιιει, «Μεε ε«ιι«:ιιοε
ιιι«:Μ ιιι-·νι·ιιιο πω. ιπι Απ. 28 Μι ιιοειιιιιιοιι «Μι· «Μιι Βοειιιπιιιππ8οιι
«Μι νοι·οιππει·ιιιι8 οιιη;οΒοιιειοιιοπιιοπ νοτεοιιι·ιιιοιι εννιεοιιοπ νοι·οι·«ιιιππεοιι
ιιιι«ι (Μεοιποπ επε«ιι·ιιοιιιιοιι πιιιοτεοιιιοᾶοπ; Μιιιι·οιι«ι πιο οι·ετοι·οιι Πιτ εοίοι·ι

επίποιιοιιοπ οι·ιιιιιι·τ «πω, απο ιιιιιειοιιιιιοιι «Μι Ιοιετοι·οπ πιο πϋιιιιΒο Διι
ιιπποτπιιἔ νοτιιοιιοΙτοπ. Βοεε «Μπιιι: οιπο Αοιιὸοιιιπἔ Με νοι·Γ«ιεεπιι€ε
ιιιιιεειΒοιιι Ψοἔ, «ι. ιι

.

πιιι. ΖπειιπιιιιππΒ «Μι· Βιιιιι«ιο «Με θιοεειιοι·ποΒιιιππιε,
ο;οπιοιιιι να, Μι εοιιιεινοι·ετοιι«ιιιοιι, ειι«Μπι οιιοι· πιιι: οπε«ιτϋοιιιοιιοιι
ιδιοι·ιοιι ιπ «Μι· Βετιιιοιιιιοπειιι·ιιππ«ιο δι. 1«σιω. Ηοιιοιι «Με θι·οεειιοι·ποεε
οπεποερι·οοιιοπ. Νοοιι «Μπι Ψοι·ιιοπι «ιιοεοι· Κιεπεοιπ ειοιιι ειεο Μει, «Με

«ιιοιοπιοοπ νοι·ιιοεοποετιιππιππποπ, ενοΙοιιο πιιι «ιοπ θοεοιεοπ «Με θι·οεε

ιιοι·ιιοΒιιιπιπε ιπ Ψι«ιοι·ηιι·ποιι πω, «πει «Μιιιι ιιι Ψιι·πεοπιιιοιι ιι·οιοιι
ιιϋπιιοπ ιιιι«ι εοιιοιι, ενοπιι πιο Ποεοτεο οιι€οιιιι«ιοι·ι εοιιι ενοι·«ιοπ πιι«ι «Μεε
«ιιοεο Διιιιποιοι·πιιο πω· πιιι (ΜιιοιιπιιΒιιιιο «ιοι· διϊιιι«ιο 8οεοιιοιιοπ Εϋιιιιο.

ι)ιο ο·ι·οεειι. Βοοιοι·πιιο πισω ιπιπ«ιοι·, πιο πιο Κιι·«:ιιο ενιιι·οιι «πωι «ιιοεοπ

Βοεοιειιοιιοιι Ζπετοιι«ι «Μι Ι)ιποο 8οιιππ«Μπ, «πιο «Με ιιιιιιιιιΒο ΒοιιιοΕειιι
«Μι· οοιινοπτιοπ ιιιιιπ «ιοιππποιι ενοεοπτιιοιι νοιι «Μι· ?κοπο ιιι›, ἱιι ενοιοιιοιι
ΡιιπΒιοπ «ιιοεοιιιο ποετοιιοπιιοιι Ποεοτεο οπι:ποεοπιι·οιο,

ι
πω! σε «ιιο Βιιιπ«ιο

οιποι· Αιιιιπ«ιοι·ιιπο «ιιοεοι· Ποεοιεο, ννοιιιι ειο νοιι «Μι· Βοοιοι·πιιο νοι·ιειιΒι
οπο, ιιιι·ο Ζπειιπιιππιιε οι·τιιοιιοπ. Πει· νοι·ιι·ο8 εοιιιετ οιιιιιιιι _ιο«ιοοιι
ιιοιπο Βοετιιππιππ8 «ιει·ιιιιοι·, ωο!ι·|ιο εοιποι· Αι·ιιιιοι Με εοιοιιο επ ιιοιι·ποιιιοπ

εοιοιι, «Μι·οπ ινιιιιεπιιιι«οιτ νοπ «ιοι· ετοΞπ«ιιεοιιοπ Ζιιει:ιπιιιιιιπε ιιο«ιιπει ω"
εοΠ; οιπο εοιοιιο Βοετιπιιιιππι; ιιιιιιο Με ιιιοιιιειε οιιιο Ψιτιιιιπε ιιιιιιοιι
Ε6ιιιιοπ, «ιο πιο ΒοΒιοι·ππο ιιιοιιι Βάσει Μι, οιπεοιιι€ πιι«ι «ιπ«ιΒιιιι€ πει·
πω· επ νοι·ιιιοοιι, να ιιι «Με (ΜΒΜ «Μι (Μεοιεοοιιππο Βοιιϋι·ο ιιιι«ι
επιιιιι: «Με ειιιπ«ιιεοιιοπ Ζπετιπιιι:ιιιιι€ πιιιοι·ννοι·ι'οπ εοι, πιι«ι νεο ποιο.
Ποπ Βιππ«ιοιι Εοιπιιιι νοτιιιεεπποεΒοπιιιεε «Με εοιπετειιιιι«ιιΒο Βοοιιι «κι

Βιιιερι·ποιιο απ, ενοπιι «Πο οι·οεειι. ΒοΒιοι·ιιιι€ οιιοιιι Βιννοε νοι·Πιπι πει(
κινο«ιιιι·«:ιι ειο ιιιι· Βοοιιι «Μι· Τιιοιιποιιπιο επ «Μι Ποεοποοιιιιιι€ Πιτ νωοωι
οιιιοιιιοιι. Βιο ειιι«ι ωοοιιι€ι, «Μπ Απιι·οΒ επ Με”, «Μεε εοιοιιονοι·
ιιιειιποοπ ιιιιεεοι· Ψιτιιεοπιιοιτ οοεοτει: ενοι·«ιοπ, «πιο ενοιιπ «ιιο Βο8ιοι·ιιιι€
πιοπιιτ, οιιιοπι εοιοιιοιι Απιτοἔ πιοιιτ ποοιιοοιιοπ επι «ιιιιι'οπ, εοπ«Μι·ιι επι
ιιιι·οιιι πω.: «ιοι· επεεοιιιιοεειι«:ιιοιι νοι·ιιιοπιι€ε8οινοιτ ιιοιιιιι·ι·οιι επ πιιιεεοιι,

εε »Μπι ιιιι· ιιι ννιοιιιιΒοιι Β'ι·«ιοοιι ιιιοιιιε οιι«ιοι·οε «εεε, ειε «ιοπ νοι·ειιοιι

η Βιοεο 8οιιιιιι ννιιι«ιο πι βι·απε«ΜοοΙιοι· 8ιιι·οοιιο πιιο;οιοεει υπο οιπποεοιι«ιοι.
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εε ιεε«:Πεε, «ἰεεεε εἱεε Αεί'Ι6εεεε εεε Κεεειεεεε εεε «ὶεεοε ΝεεννεΜ
εεε Αεεεεε«!εετεε «Πε ΜεΙιι·εεεΙ «Με διεε«ιενεεεεειειΙεεε Με Πιι·ε Αεεἰ«:Μ
πε 8εν«Πεεεε. Με εοΙ«:Πεε θοε«Πει εννἰεεεεε εεε Βε8ἱεεεε8 εεε εεε
Βιεε«ιεε Μ επι εε Ιεἰειιτει· ε168Ιιε!ι, εΙε «Πε θεεεεΠεἰε εινιεεΙιεε θιεεειεεε
εεε νεεοι·«ιεεεεεε εεε 3

ε Με εεε ἰε «Με επείειεε «:οεε«ΠεΠοεεΠεε διεειεε
εἰε θεεεεειεε«Ι νἱεΙΓεεΙιει· Μειεεεεενεεε«Μεεεεεεϊτεε εεννεεεε Μ, εεε
«Με ιεεε .βάσει ἰε ιιΠε«!εε ιεἰεειἰἔεε ΔεεεΙεεεεεειιεε «εεε Κεείεειείεεεε
εἱε|ιτ εε ιεεεΙιεε ρΠεει.
[Με εε«!ιεεεεε Μ«εἰετεε, ενεΙ«:Ιιε «Πε θοενεεΠοε νοιε 28. δεεἱ εε

εεεεεΙοεεεε !ιεεεε, ε«:!ιειεεε «Ιεεεἰ ενεεἱ8εε ΒεεννιεειεΙ«ειιεε νοε Βεἱτε

εεε Β«Βε«ἱε ει·ενει·τει: πε εεεεε, «Πε εἰε εεεεε ερειεε €είεε«ιεε. ΙΉεεε!εεε

ΗιεἱΠεε εεε ἱει Μεεει Νονεειεεε ν. δ. εὶεεεεεΓεεεε Βιεε«Ιενεεεειειειεεε
«Με εεεεεεεΙεεεεεεε Ψεε«εεε Νοε εεε Κεεειειεεεεειεε, εἰεΜ ειπε πιει·

ΖεεΠιεειεεε εΠι, εεε εεεἰεΙιεε Μάι νοε, «Πε Πεεετεεεκινεείε, ενε!«:Ιιε εεε
ΨιεεεειεΙ«επ εἱεεεΙεει· Βεειἱειειεε8εε «Με νει·ιεεεε εϋ«Με ει·ε«:Μεεεε.

εεειεε νοεπειεεεε. [Πε Μἰεἰειει· εεεεἱεεε Με «Πεεειε Υει·Γεεεεε εΠεεεεεε

εεί «Πε ΒειεἱιινἱΙΙἱ8Πεἰτ «Με ΜΜΜ. «Με «Πεεεε εεΙιΙ«επεε ΡεεΙ«τ Ιιἱεινε8
εεεεεεε, δεε«ΉιΠ πε εεεεε, εεε εε εε!ι!ειτ είε|ι «Πεεε νοεεεεεετεεεε,
ενεεε «εεε εεε εΠΒεειεἰεεε Ψεεεεε «Με Ι.εεεεε, εεε ΓεΕε«Ιεε ειΠ εεε
Ι«ετεοΠε«:Ιιεε Κἰεεεε Πεεεεετε!Ιτ πε εεΙιεε εεε εεεεει·«Ιεει «Πε ΗεΠεεε «Με
Κεεπειει·ε εεΠιετ ἰε Βετεε«:Μ εεε, ινε!«:εε εεΠ εἱεειε Βεεεεεἰ«ιει εἱεΙι
ειαε εεΙιε ΙογεΙ εε«! νει·εϋ!ιεΠεε εεεεε «Πε Βεειεεεεε εεννἱεεεε εειιεε
εεε εεεε ἰε Πε·ει· ]επιεεε Ζεεεειιεεεεεωεεε ειοΜε ννεεἰἔεε εΙε εἰεε

εγετεειεΠεεεε ΟρεοεΕιἱοε ει·ενει·τεε Πεεεεε. Πἰεεε Πετεεε«ε!!εεε Με: «Με

εεε "Με ἱε εΠεε θεεεεετεε«!εε, «Πε εεεεεε «Με εἱεεεΠεεεε ΑεεεΙεεεε
ΜΗ: εεε νεεεεε«Πεεε Ιιειεεε, εεννεεετ, Π

ι

«Πεεεε ιεεεω εεε· ενεε«!εε
«Πε Βενεετεεεεε ε«ΠΠε εετεεεεει.
Βεἱ «Ιει· ΜεΙιεεεΜ εεε Αεεεοι·«Ιεει:εε εεε ΖννεΠεε Κειεειει· ΜΙ«!ετε

εἱ«:ε «Πε ΑεεἰεΜ, «Πιεε «Πε εἰεεεεἱεεε Νοι·ειειι Με «Πε Βεεειενεεεϋἱιεἰεεε

«Με Ι«ει!ιοιιεεεεε Κἰεε!ιε Πε θεοεεεεεεοετεεειε εεε θεεεεΙ«τει· νοε θεεεεεεε

εε εἱ«ιε τεεεεε εεε «ιεεε «Με Ιε!ιεΙ«: «Με θοενεεΠοε ἱε εΠεε εειεεε
ενεεεειΙιεεεε ΡεεΙ«ιεε εΠτ «Πεεεει θεεεπ«ε ἱε Ψιεεεεεεεεε εεεεε. Μεε
εεεΙΠε «Πε Βεεεεριεεἔ «πεί, «Με εἱε Ψεετεεε επεσα· Απ: εεεεεεειιι: ῖεἰ«:Μ
«ιεεε θεεεειεἱἔεεε εεε εεεετεεεεεε«!εε Κϋεεει· εεεεεεεΙοεεεε ιεεεεεε
Β«3εεε εεε εεεε «!εειεεειεεε «Πε εεεεε ΠοενεεΠοε Με εεεΠΠε ειεΙιτ ἱε
Ψίε|«εειεΙιεΠ 8εεετεε επεε«!εε «Μάο. ·[Πεεε Αεεἱεε«: ενεε«ὶε ἱε εεε: Μεε

εεεεεεεΙοεεεεεε Βει·Μιτ εεε Αεεεεεεεεεε «Με ΖννεΠεε Κειεειει· εεε

€εΓ«Πιι·τ εεε «Με Αετεεε εεετε!Π, «Πε οοενεεΠοε, Με εἱεΜ νεεεἱεὸΙἰ«:ε
εεεεεεΜοεεεε, εεεεει· ΨιιΙ«εειεΙ«ειτ εε εετεεε._ Πιεεεε Αετεεε; εεΜεΠ;

εεεε εἱεεε ειεεἱιϊι8ἱἔεε Πεεεπε εἱεε Μειωει εεε 45 @με 15 ΒτΠειεεε.
Αεε «Με νεεεεε«ΙΙεεεεε, ενεΙοεε ἱε εεε ΑεΙεεε 2 νοΙΙειεε«Πε «Πι

εεεεε«:Μ εἱε«Ι, εἱεε επεσε, «Με «Πε ΑεεεΞε'ε ενεει€εε ρεεε εεε Ιε!ιεΠ,
Με εεεεε «Πε ?ειπε «Με νει·ιεεεε Βει·ι«:ετετ νεεεε, εεε! «Πιεε, ενεεε εε«:ε
εἰεεεΙεε ΒεετἰειειεεΒεε «Με Ιε€ε$εεεε εΙε εεε ενει€εεεεε«ι εετεεεΜετ εεεε«!εε,

ιεεε «Μάι Εεἱεεεινεεε «Με Ρεἰεεἱρ εεε Πεει!ιεΠ εεε Πεεεεεεεϊεε«ΠΕ «Με
Κἱεεεε· εεεεεεείεε νοΙΙιε.

Πε ενει·ε ειε εε εεεεεΗΜιεε εεννεεεε, «Με εεοεεε θενἰεΜ «Πεεεε
Βεε«τε!εεεεε νει·Ι«εεεεε εε ενοΙ!εε, Με «ΙειεεΙε εε!ιοε Ι«εἰε Ζν«·εΠ'εΙ εκει·
«Πιι·«Πσει· οεινεΠεε Ι«οεετε, «Πιεε «Πε ΜεΙιι·Ιιειτ ὶε εεε Κεειιεει· ἱε «Με ΤΙΜ
επεσε «Πε ΜεΙιεΙιεΠ εε ΥοΙΙ«ε εεεεεεεετ!εε, Με εΕ«:!ι ερειει· «Πιι·«:|ι εε



Βιια α α: ΝοεααννααΙιααΙ ιιιιτ Βοιιι πιτ ναι·νναι·αιιαΕ ααι· θαανοααοαι

αιιιααι·ΙααΙια!ια Βακναιεα ιιααΙι ααατΙιοΙιαι· αι·Βαιιαα απ. Παιιιααααααιι€α2

ανοΙΠαα δα. καιω. ΠαΙιαιτ ααι· θι·οαειιαι·ιοα, ατα ααα αα€ατααααααα (Μα
αἱατ ναιίαααααεααααιαεα :ιι Ιϋααα, Βιαιι αια Ειιταο!ιαιαιιαα Με αααΙι ααα

ναι·ιιααα!ααααα ααα ΒαεααΠιαεαα ααι· Ει·ειαα Κααιιααι· νοι·αα!ιαΙταιι. Πε

πι: μια αἱιι αααι·νναι·ιαιαα Βι·αιΒιιιεε αια. Αια Τα; ιιααΙι αεαι ΒααααΙαεα
ααι· ΖαναΠαα Καιιιαιαι· Μπα ααι· Μιαιαι:αι· ααε Ιιιααι·α, οιιιια νοι·|ιαι· αἰα

Βα!ιοΠα !ιαιαιετα θααααιαἱἔαιιἔ, αεαι ΒαααεαΙιταἱΒαα ιια αἱα Βααιιιιαα αι·Ιααεαα,

ααεεαα Ια!ιαΙτ εαιαα ΚαιιιΒιια!ια Ηο!ιαιτ ια αιε Νοτιιννααιὶἱἔιιαἱτ ναι·εα8Μα,

ααα οΒιια ιιι·αιιαι·α ΖϋΒαι·αιι€ ααεεααρι·αοιιαα ααα αια Γ:α8α ια ααταα!ιαιααιι,
σα αια Ι(ααιιααι·α ααι'ααΙϋεαιι σαει· αια Αατι·αΒα ααι· Ζνιαιταιι Καιαιααι· αα

παιιαααιαα εαιαα.

Ι)ιααα αεαι [.αααααΙιαι·ι·α ΒαεταΙΙτα ΑαίΒαΒα ναι· αιιαα ασ αοαινιαι·ία,
αιε ιιαιαΠα!ι. Αιιί ααι· αιιιαα Βαι€α ναι·Ιαα8τα παπι ααα νοΠααΒ ααα ια
ι·ααΙια!ιοια θΙαιιααα ααΒαεααΙοεααααα ναι·ιι·ααε, ααα αΗα ιιαι·αϋαΙια!ιαα θα
ααα θα. ΚααιΒΙ. Ηο!ιαιτ ααα θι·οαα!ιαι·ιοαα αι·ααι;ταα αεαι· 8αννιεεααΙιαίααα
Βι·ία!Ιαα8 ααι· αιιι·αιι αια Βιιααοιιτιοα ιιααι·αοιααιαιιαα ναι·ραιαΙιιααα; ααί

ααι· ααααι·α 8αιια αι·ΙιΙαι·τα αιαα ααα νοΙΙιιιια ααα ναι·τι·α8ε θεμα ααα

Ψιααι·ερι·ααΙι ααι· διαααα Πα· αιαα ραααιιαι·α ναι·ϊαεαααεαναι·Ιαιιαα8, ααα

ααι· ααι' αια ναι·ίαααιιαα Βα!αιαταταΒια Ιιααα ἰα ααι· τω ιια ΗαιιιΒιιαιι
ααα ναιραιαΙιτααΒαα αιαΜ ααι·ααΙιαι:αΙιαα, ιναΙαΙια ααα αἰααιιι @μια αἱα

ΒααιιαιιαααΒαιι ααι· ναι·Γααεααα αΒααεα!ιΙοαεαααα, ααιιιαααΙι ι·οαΜΙιαΙι αα

Βιιιιααα ναι·τι·αΒα αατεαι·ιαααα Καιιααα. Βια ααι· αιααιι Βαιιαα!ιαιαααα ναι·
αια Ιθ'οι·τααιιαι· ααα Βιι·αιταε ιαιτ ααι· Κιι·ααααΒανναΙτ πα ααίαι·αΙιιαα, ααα

αααεαιι ΒαἱΙα8αα8, ιια :ααα ασ αεαι· -8αιινίιαααΙιτ !ιαττα, αι·οΜα αααιαιιαι·αι·
αιε ά

σ
ε

πα αναι·ααα; ιια ααι· αιιααι·α Ψα!ιΙ ετααα αἱα ΒαίαΙιι·ΙιαΙιαι· Κααιρί
πια: ααα διααααα ἱα Α.ιιαεια!ιτ, αεαα νοα αιιιαι· Καιαιααι·ααϊ!ϋαααα ναι· αἱα
εαιιατι€αι· Βίοι; ιιἱαΙιτ :ια αι·νναι·ταιι. Νααα ΨαΙιΙαα ΙιαΜαα αια ιωαιιαι
α" ναι·ειιιιιιαΙαα8 ααι· αιιι·α|ι ΒΙααιαατα ναι·ειαι·Ικαα αϋαιιαα, ανα1αιια ααι·
Βααἰαταα8 ια μα" ΒααιααααΒ αιαΙι ίαιααΙια!ι ΒαΒαααΒαι·εαεταΙΙτ !ιαι€αα ααα

αἱααα, αια αιιιναιταε Μια ααύαι·Ιιοαααα, ιιαα:α ααι· Κιι·α!ια »και αιαιααΙ αια!ιι· αία
Βασικα ικα αιαιαα ναι·αιοαΙιτ, αναια!ια αἱα απ· @τετ παειαΙιαι·α ιια ιιααααα ΒΙααΜ.

αααα Ααι'Ιϋαααα αιιιαα ΒαεατηαΒααααα Και·ιιαι·ε πι: αια Καιαια
Βαίααι·ΙιαΙιαι· Ααϊι·α8ααε Μ αια Μαεααα ααα πια Α8ιτατιοααα @ααι· Δια:
Ιιαι·νοι·. Ηαιω ιααα ιια αεαι νοι·ΙιαΒαιιααα Αιιιααε ααα αιιται· ααα @ααα
νι·αι·τιΒαα αιιαααιαιιιαα ρο!Μαα!ιαα ναι·ιιαΙταιαεαα πια αιαααια ιααεααι·ειαα

Μιιια αι·αιίαα αι·οΙΙαα, αει Παει; Αααα ΒΙαιιααα, ααεα αααιἰτ ααα ΒιΒιιαΙ :τι
αιααια αι·αιτται·ιαα Καιαρία ααι· Ραι·ταιαα αεααααα ννοι·ααιι απατα; αἱα

καΙιαιαεαα Ιαται·αεααα Ιιαπαα ΙαἱαΙιτ αιε ΠααιιιιιααταΙ ααι· αναι88αιιααααταα

ΡοιιιιααΙιαιι ΡΙιὶιια εααἱαατ, ααα Ζννιατι·ααΙιτ ααα Μιαατι·ιιααα νι·αι·αα ιαἰτ

ΝοιανναιιαιαΙιαιτ αΠαα Πααα!ααιςαα ααι· Βαειαι·αιια αιιιααααααατι·αταα.
Ιια ΑαΒααιαΙιτα αιαααι· θαι'ααι·αα, πναΙα!ια ια ΒΙαια!ιαια Μαααεα αιε

Κιι·α!ια ανια ααα ΒΦαατ ιιααι·οΙιταιι, ναι· αε αιιαιααΙιιαι, ιια αἰααι· Κιιαιαιαι·

ααΠϋειιαα πια αοαι·αιταα. Πω· αιαιαι8 ιαϋαΙιαιιαααανναα και· αια ΒΠαααα
αιιιαε ααααα Μιαιαιαι·ιααιε αιιτ ααι· ΑιιϊΒαΙια, ααα ναι·ιιαααιαε α" Κιι·αΙιαα
8ανναΒαα ιια διααια ιιααΙι αεαι Ρι·ιααιιι ααι· Β'ι·αιιιαα ααα ΒαΙαατεταααιΒΡαϋ
πι' αεαι ααταΙι αια θι·ιιααΒααατεα ααα Ιιααααε ναι·Βααοαι·ιαααααα ΨαΒα 8α
ι·αΒαΙα ααα αια ΒαατιιιιιιιααΒ·αα ααι· θοανααΠοα ια ααι· ?στα αιααε ιια
απα Μαιο τι·ατααααα θααατεαα, εονι·αιτ ιαα8ιιαα, ααι· θαΙταα; επι αι·ιαΒαα.
Βια 8αννιααααΙιαίταατα Ριαίιιαα ααι· Ροι·ααι·ιιαααα ααα ΒααΙιταε αοανο!ιΙ,

ιιΙε α» θαΒοια ααα ΒταατεινοΙιΙαα Ιιαααιιαιαατα Μαι· ααα αιιισιιαα!ιΙαααιιααιι
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Ψεε, από όιε ποαοι·πιιππιεπ Μιπιιι€ει· Βιιπεπ επι 2. πω! όοπ Κιιαιιιιει·π
όιε επεοΠιοιε Βι·πιιιι·ππΒ επ, ννε!επε όοπ ειιιιι€επεπτοπ Ψοο!ιεο! ια όοι·

Βοδιοι·ππο· ππιιιειΒιο.
Ππι:οι·ιιι 7. Αρι·ι! ει·ϊο!ιςτε ειπε Απερι·εοπο Βι·. Κόπι€!. Ηοπειτ όοπ

θι·οοεπει·ιο€ε επ όιε Βονϋ!ποι·απΒ όοπ πωπω, κνο!επο α!ειεπίε!!ε πιο!
. πει!ιο8ι. ο

Πιο θι·οεεπ. ΒοΒιοι·αιιο πει! ια όιεεοπ Αειεπετιιοποπ α" ίοι·ιιει·εει
νοι·ι'επι·οπ ιιι όοι· νοτ!ιοΒοπόεπ Αποε!επεππειι: πιει· όει·οο!οπτ: οιπ ιιοποι:,
ιπιτ όοπ Βιιιπόοπ :ιι νει·ειππει·οπόεε Οπου πο!! όιε θι·από!επο όοι· ι·οοπτ
!ιε!ιεπ Βιο!!ιιπε όοι· Κιι·οποπ ιιπ θι·οοεπει·ιοΒιπππι πι!όοπ. Ηεπι·ιδοπο εναι·
ιπιπιει· ποε!ι όιε Απειεπι όοι· Ει·ιιτοπ Κιιιιιιπει· ιιποι· όιε Βιιε!ιο!νοπ οι·οοεοιπ
θονιοπι. !)ιο νοι·πιιπό!απεοπ όαι·ιιποι· ναι·όοπ ιπ όοι·πε!ποπ πα!”Βοποπιπιεπ
ππό όει·οπ Βι·οοππιεε νει· ιιπει·οιπετιιππιοπό ιιιιι όοπ Βοεεπ!ιιεεοπ όοι·
!ζειπιπει· όει· Απποεοι·όποιειι. Πει· ποειιις!ιοπο, πιο: ιιποοεε!ι!οεπεπο θεια

ιπιεειοπεαπιι·πε νναι·όε απο Η ΒοΒοπ 8 Βιιπιπιοπ ε.πΒοποπιιιιοπ, ενε!επε
!ετατει·ε όοπ: πιει· επεπιε!!ε πιιτιο!πεπόοπ Μιποι·ιιιιτειιπιτεΒο εα!ιε!οπ.
!)πι·επ όιοεειι Βεπε!ι!πεε πω· ίεειΒοετε!!!, όπεε επε!ι όιε Ει·ετε Καπιιπει·

:πιτ όεπι θεπΒο, ννε!επεπ όιε Βεπιει·ππο ειπιππε!τεπ «Μπι-ι παπα ειπ
νοι·ετεπόειι πι, ιπόοιπ επεπ πιο όιε οοπνεπιἰοπ πιο πιε!ιτ ι·οεπτεει!ιι8
οι·πεπτειε από Με νοι·πϊιππιειε όοι· Κιι·επε όαι·ε!ι θοπεπιε, όιε απ όιε
Βτε!!ε όοι· θειινοπτιοιι ιι·οτοπ εο!!επ, Βει·εεο!ι κινιεεεπ ννο!!ι:ε.

!ιι όιοεοιπ Βιππε πεπόε!ιιό, !εΒιε όιε θιι·οιεεπ. ΡιεΒιοι·ππο όεπ Βιιιπόειι
όοπ πιει· πιιΒοεεπ!οεεοπεπ (!!εεεποπτννπι·ι επι· ΖπειιιιπιπππΒ νοι·, από εε
Με πιιιιοπννοι· οιπεαειοποπ, όιιιιε πιο πει όοι· οιποοιι·οτοποπ Βιιεπ!εΒε ππ

ιππ8!ιεπ απόοι·ε πιιπόε!π !ιοιιπιο, από όεεε οιο εαεεει· Βιιιπόε να, όοπ
ιίοι·τι·ε8 και· Ααιι!“ιιπι·πιι€ πια πι·ιπΒοπ. Βο!ιοπ όιεεε Πππιϋ8Ιιεπποιτ εοπιιιαιτ
πιο νει· όοιπ νοι·ιιναι·ίο ειπει· νοι·ιοπαιι€ όοι· απ! όειπ ιιιιρει!ιοποπ 8ταπ!ο

πετι·οπεπειι νει·οιππιιι·αιι8, οιποπι νοι·νναι·ίε, όοι· ιινο!ι! νοι·ιιαπεπεοποπ νει·
από ιπ όοι· Τπει ιιππ ππε8οπ!ιοπεπ Μ. Με θι·οεεπ. Βο;.;ιοι·ππ8 πετ εε
ιιπι·ι€επε Επι· ι!ιι·ε Ριιιοπι πε!ιιι!ιοπ, πιοπ πιεπτ απ! όιειιο Τπιπεποπο ιι!!οιπ
5π ετιιι$επ, εππόει·π παοπ νοπ όοιπ διεπόπππ!ιτο όοι· ιπι·επεε2επ νοι·ιι·ποε
ιιπε!ο8απ8 επ απτοι·επεποπ, επ πι! οιπ εο!επει· νοι·νναι·Ε :πιτ ιι·Βεπό οιπειιι
Βοο!ιτε ποιπποπτ ενει·όοπ πϋππε. πιο ιιππ ειε!ι όποια πιπ πο πιοπι· νει·
παπόοπ, ιο πϋπει· πιο όιε Ηει!ιοπιι!ιαπε όοι· νοι·τι·ιιοε επ ιιεπτεπ Βενιιο!ιπτ
Μ. Βε ποππτε πι» ιοόοοπ ποια Ζνι·ει!'ε! π!οιποπ, όπεε όοι· Ιππε!ι όει·
Οοπνοπιιοπ εο!πετ ια νοιπιπόππΒ πιιιι όοι· πεειο!ιοπόοπ Βιιιιιιενειίπεεαπε
Με νοι!επιπόιεε Βοοπτ πα όοπι νοπ ιια οιποοεοπιιι€οποπ νοι·ι'επι·επ πιιοπννοιετ.
Πιο Οαπνοπιιοπ ερι·ιεπι πιιπι!ιεπ ιπ Δι·τιπε! 28 από ιπ όοι· Ριπι!πειπιοπε

αι·πππόε ππιννοιόοαιι8 ιιαε, όπεε όιε επιπόιεεπο θοποπαιι€απο επι· Βατοπ

!`ιιπι·ππΒ ε!!οι· _ιεπει· Ρππ!ιι.ε νοι·ποπε!τεπ αιτευόε, όιε απ: θεεεωοπ ια

Ψιόει·ερι·αεπ ειεποπ. Ιπι·ο ννιι·πειιιππειι: εναι· απο ιπ όοπ πειι·ο!ι'επόεπ

Βειιπιπιιπαιι€οπ νοπ όοπ Βεεε!ι!ιιεεοπ όοι· Κειππιει·π πππιιπεια από όιε Ζα

Βοεπιπόπιεεε επ όοπ ριιρετΙιεποπ Βιππ! !ιοππτοπ οιπεπ ρι·ιιπτιεοποπ Ψοι·τπ
πἱεπι: πεποπ, ίεΙ!ε ιεπε θοπε!ιιιιιοππε νοι·ειι8τ πινπι·όο.

Ψε!εποε ειπό οπο: όιεεε Βεετιιπιππποεπ? Με θοπνοιιτιοπ πρι·ιοπι
πιε!ι όιιι·ιιποι· ιιιε!ιι απο. διο ιιππ όιοπε !ι'ι·εεε ιιπε!ι μι· πιο!ιτ @πιο
επιπεπε!όεπ πϋππειι, νει! όιε Βεοπτε όοι· ιπ οποιοι· παπι όιιποι ποιπει!ιετεπ
!(επιιπει·ιι ι!ιι·ε ΕπιειοπαπΒ πιεπτ όοιπ νοι·τι·ιιοε, εοπόοι·π όοι· ιιποι· όοιπ
εο!πεπ ετεπεπόειι νει·ιεεεπιιο νει·όοπ!ιεπ. ιια Γε!! ειπε: επιπόιοεπειι Ειπ

αρι·ιιεπε !ιοπιιιε ιεπε ?κοπο απο πια· απ! όοπ! νει·Εεεειιηεπιιιεειιοεπ ΨεΒε
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οτΙοπιΒι: κινοτποπ. Βιο θτοοοιι. ΒοΒιοτππε πιο ποττι ριιρειΙιοιιοπ πωπω

εο8οπιιιιοτ ιιππινοιιοιιιιιιι πιο οπωιιι, πιο Απιτοοιιιιιπιιιιπἔ ποι· θοπνοπιιοπ
πιιτ ιιιιοπ ιιπ· επ θοιιοτ ετοιιοιιποπ Μιαοιπ οοποπ πιο Βιιιππο :επ νοτ
ιιιοιπι€οπ, πππ πιο ποτ ιιποιι πιοπο Ριιιοιιτ νοιιιτοιπιποπ οτιιιιιι:. Νειοιι ποτ

ΕτΓοιΒιοειΒιιοιι: ιιιτοτ Βοπιιιιιππι.ζοπ πιποοιο ιιιιοτ ποτ [πιπποοιιοττ, πιιοιι

ιιϋοιιειοιο;οποιπ Εττποεοοπ, ποπ Οοπιιιοτ επι Ιπποπ εποιιοπ, ιπποπι οπτινοποτ

ππτοιι Αππιιιιπιο τι" Απττιιο;ο ποι· Κοπιπιοτπ ποτι(ιιπιρί τω: ποποοιιιοπ
ιιοοππι€τ, ω" ποοιι ΑιιΠιιοππΒ ποτ Κιιτπιποτπ ιιοι ποτ ποπποινιιιιιτοπ νοτ
επιπιπιππο οιπ ιιοοεοτοε Ετἔοιιπιεε :ιι οτιιοιοπ νοτπποιιι: ννιιτπο.
Ψοιοιιο Βπτεοιιιιοεοιιπο; ποτ ΒοΒοπι οιποο οοπετιτιιιιοποιιοπ Βιιιοι:οε

ιπ οιποτ εοιοιιοπ ΙπιΒο επ ιτοιιοπ ιιοιιο, πιιτιιιιοτ ιιιιπποιπ νοτττο8 Εοιπο
νοτοοιιτιι'τοπ ιτοιιοπ; πιιτ πιο ποινιεποπιιπιτοειο Ετννπ8ππΒ, απο πω: οοπ
ειιιπτιοποιΙο Βοοιιι: πππ ποπ Βιοιιτοννοιιι οτιιοιεοιιοπ,ποππ πιο Βιοιιτποιιππτ
τι" :ιι ΐοοεοπποπ Επιποιιοιπππιτ ιιιιποπ. Πππι6Βιιοιι απτο οε ιπειιοεοπποτο,
απο ποτ Οοπνοπιιοπ οιπο νοτριιιοΜπιι€ Έτ. Κιιπιοι. Ηοιιοιι ποπ θτοπε

ιιοτποἔε οιιιοιι.οπ επ ννοΠοπ. ποπ Ψιιποοιιοπ τιππ Βοοοιιιιιοεοπ ποτ Βιιιππο
ππτοτ οιιοπ ι.ιπιετιιπποπ πππ πιο επιι'ο Ατιποοτειο Ψιποτιιτοππ απ Ιοιιιιοπ,

σποτ ποπ νοτειιοιι επ ιιιιιοιιοπ, οιποπ νοτιτιιο· ιιιιοιι οοποπ ιιιτοπ οπε
πτιιοιπιπιι οποποορτοοιιοποπ ννιιιοπ ππτοιιοπιιιιιτοπ; πιο Οοπνοπτιοποοιιιπ
πνιιιιι·ι: ιιιτπιιιοιι ποπ Ζπειιτπιππποετοοιιτ ποτ Βιιιππο πππ οποτιτοππτ οιπο
τπιτ πιοεοπι Ρτιιιοιρο ιιποιι ποεοοπ ειιπιτπιιιοιιο θοπεοοποπποπ Πιτ ποπ Επι,
παπι: οιοιι οιπο ιιιιιιιιποΙιοιι Ετιιι'τιΒο Ορροειιιοπ ιοιἔτ, πιο ιοπο Ζιιοιιπι

πιππἔ νοτννοιοοτι. Βε Μ: τοοιιιιιοιι πππιϋ8Ιιοιι, πιιεο ποτ ΒοΒοπτ πιοιι

οοποπ οιποπ Βτιιιοπ ιιπ νοτοπο νοτριιιοιιιο, πιο οτ ιπ οιποπι ποιοιιοπ
πιο ποπ θοπιιιοι :κι Ιϋειοπ πιο. Βιιε πω: ποτ Ετοιοπ Επτοοιιοιπππε
ποοιι ιιϋοιιειοιἔοποπι Ετπιοοεοπ ιο; οιπ ππνοτιιποοοτΙιοιιοε Βοοιιι: ποτ Κτοπο,
ιινοΙοιιοε ποπ Βοιιννοτρππιπποε οοποτιιπτιοποιιοπ Βγειοπιο ιιιιποι. Βιο
ππτοιι πιο νοτιιιοοπτιο· νοπ @ποτ νοτοπτινοττΙιοιιιτοιτ οππιππποπο Ροτεοπ
ποπ Ιιιιπποοιιοτι·π οιοιιτ ιιοι πιο» Αοιοπ ποτ Βοἔιοτππ8οἔοννπι£ ιιιιοτ ποπ

Ι·ιοππιπποοπ ποτ Μιπιοιοτ πππ ιιιιοτ ποπ πιιτιιιιιιοππιτιοοιιοπ Κιιιπρΐοπ.
Βιοπο οτιιιιιιοπο Βιοιιππἔ ιπιιιπ ππτοιι νοτι:τιιδο, ινοιο!ιο πιο Μιπιοιοι· επί
ιιιτο νοτοπιννοτιππο πιιοοιιΙιοειποπ πππ ποπι Βοποπτοπ ποτ θοποιιιπιἔππο
ππιοτιιτοιιοπ, πιοιιι νοττιιοιττ ινοτποπ. Μπι ννιιτπο πιο νοτιπειειιπ8 ιπ ιιιτοπι
ιπποτειοιι Ψοποπ οπιιιειοπ, ννοππ τιπιπ, επι' ποπ θτιιππ οιποο νοτιτιιΒοο,
ποιο Βοι.τοπιοπ ποπ Βοοιιτ ιιοειτοιτοπ ννοιιτο, ιπ οιποπι εοΙοιιοπ Π!! ποοιι
πποοιιιιπποποιτι Βτιποποοπ πιοιοπι€ο Βπτοοιιιιοοοππο Μι ι'ιιοεοπ, ννοιοιιο ιιιπι

πιο οιποοιτοιοποπ νοτιιιιιιπιοπο πι Βοιιιοτοπ οοιιοιποπ. Πππ πιο Νοιιι
κινοππιπικοιτ ποτ Αποιιιιππο πιοοοει Βοοιιτοε ιοι: ννοιιτιιοιι Ποιπο ιιοποι
ποπειινοτιιιο, Βιο πιο πιο 0ιιοιιο τι" ροιπιιοιιοτοπ ΒοΒιοτππποεοτ8οπ, πππ
8ο. Κ6ιιιοι. Ποιιοιτ ποτ θτοοειιοτποΒ ιιιιιιοπ πιο Βιιτοτιτοιτ πιοεοτ Σαμο
τιοι οιππιιπποπ πιιιοεοπ.

Ψοππ ιιι πιοποπ οτποιοπ νοτννιοΕΙππποπ 8ο. Κιιπι€ι. Ηοιιοιι ΒοΒιιιιιιιι
ιιιιιιοπ, ποπ Ψοπ ποπ νοτι.τοπο νοτιιιοποπ ου πιιιοοοπ, υπο ποπ ποι· θιοεοιπ

Βοιιιιπε επ ιιοττοτοπ, ποτ ποπι Επππο Γτιοπο ποπ Ειπιτοοιιι Μι πιοιιοτπ
νοτορτιοιιτ, πο ποτ πιιιιοι ποιποπιιιοιι ιιιιοιι πιο Βιιοιτοιοιιτ οπιιιοιιοιποππ,
πιιπο ιπ ποτ ιιοποπιπιοιιοπ Επο;ο ποτ θιοἔοπινιιτι ποπ Βοτποιππιιπιο Ιπιοτοοπο

ποτ Κιτοιιοποοκνειιι πιο ποτ ΒοΒιοτππο πιιτ ιιιιοοοτοιοτ ΠτιπΒιιοιιιιοιτ νοτ
ιιιππτ, ποιοι: ιποπ νοτιιιοιπο, πιιτοιι ιιπτιπιιοΙτιΒοο Β'οειιιιιιτοπ ιιπ σ” νοτ
ι:τιη;οιοτπι πιο Ποια»! ποτ Ζντιοττοοιιι: ιιινιοοιιοπ Ντα ιιππ πιο, εικνιοοιιοπ
Μπιτ ιιππ Κιτοιιο επ οοιιιοπποτπ. Πιο Βιιιππο πππ πω: ιι

ι

οοιιιοιι ιπτοΙΙιεοπτοετοπ
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'ΠιεΠεπ ιαιι€επ ἰπ όει· οιΤεπααπόΐεεεεπ Ή'επτε από επί' εεεεωΙϊεπεια Ψεεε
Με επτεεπιεόοπε Αιιαεϊεαπε εεεεπ αιε Βαι·επΓϋπι·απε όει· Οοπνεπιἱοπ
Με εο!ι·πει· επ όεπ 'Πε Βι·Ιεει. πιω εε - εεε ΜΒΜ ιιπειόεεεϋ8 -
ίεεΠεε!ι πι6ε!ιεΙι εεα·οι·αεπ, όιεεεΠιε εααε ειιειω.ιειπ αει' Με ΒεεεΜϋεεε
όει· Κειπιπει·π ια νοΙΙιαε πα εειεεπ, εε πειιε εἱπ εο!ε|ιει· Ζαετεπό πιε
πιεἱε εια πεπ.πει·ει· επιτόκια αϋππεπ. [Πε θοπνεπτἰεπ ενει·ε ίπ εε Ιεπεε
επι θεεεπειιιπό όει· Απϊεἱπόαπε εεαΙιεεεπ, Με όει· εαπεπεε Ζεἱτραπιιτ
επ όει·επ Βεεειιιεαπε επι μεεειμ πω». από όιε όει· εααε ειπδει·ϊιαιπ!ειι
ΒεεΜε παπεπ ειπεν απεαεΜειωιε!ιεπ Βεαειἰοπ ενειεπεπ ιπαεεεπ.
Πιεεε ειιιό όιε Ετιναεαπεεπ, ενεΙε!ιε δε. ΚϋπἱΒΙ. Πο!ιειι: όεπ Πι·οεε

|ιει·ιοε πει όει· ΨεΜ όεε Ιεἔἱε!ετοι·ἰεε!ιεπ Ψεεεε, Με όεε ειεΙιει·ετεπ
από ΙιειΙεειαετεπ Με ΜΜΕ από παω, επι· Βϋειιπε όει· επεε!ινε!ιεπόεπ
?τεμ Ιεπειεπ. Ετ Με2ετ παιςΙειεα όιιε ειπειεε πιω, όεπ Γει·όει·απεεπ
όει· Κιι·επεπεεενεια εει·εε!ιτ ια κνει·όεπ από ΒαΙιε από ΒιεΙιει·Ιιειτ ια όΞε

ααΐεει·εετεπ θειιιαόιει· παι·αεΒεαΓααι·επ. Με ΒεεΜε όει· ΙΠι·ε!ιε ενει·όεπ
ιαεΙιει·ει· επι' όει· θιι·απόΙεεε ειπεε απιει· όεπ 8ε|ιατε όει· νει·ίεεεαπε εε
ε!;εΙΙτεπ θεεειεεε ι·αΙιεπ, εΙε επί εἱπειπ νει·τι·εε, όει· Με νει·Γεεεαπεε
Μόι·ιεε Ει·οΙιει·απε επεεΓειπόετ «πω, από εε Μ; ια ποίΤεπ, όεεε εαεα
όἱε ειπα ι|ιι·ει·εεπε όειπ ΕατεεΜαεεε όει· θι·οεε!ι. Βεειει·απ8, Με Βε
εϋπιπιαπεεπ όει· θεπνεπτιοπ επί όειπ Ψεεε όει· θεεειεεε!ιαπε ιπϋ8Ιιεπεε
επι· θεααπε πα αι·ίπεεπ, Ιιεϊπε Ηἰπόετπἰεεε ια όεπ Ψεε ετε!!ειι ενετόε.
Πει· πεαε σεεειεεπεινατί μα: επ όιε ααεεει·εΒεπ θι·επεεπ όεεεεπ,
ν” όει· θι·απόειπ.ε όει· ?καιω από 8εΙΙιετε8απόιεαεπ όει· Κιι·ε!ιε, απ
Βεεε!ιιιόεΕ όει· απνετεαεεει·ΙΞεπεπ Ιὶεε!ι8.ε όεε Βιεετεε, νει·Ιεπεεπ Μπα.
Βεἱ ενειτει·π Ζαεεει.ϋπόιιιεεεπ όαι·Πε ιπεπ πἱε απ( όἰε Ζαετἱπιιπαπε όει·
Βιιιιιόε ι·εεππεπ, Με :πππ εο!επε οππεόἱεεε πἰεπιε!ε Για· _ξεπε Βεειἱπι
ιπαπεεπ όει· θεπνεπιἰεπ εααε ει·αιιι·ιεπ αϋαπεπ, κνειεΙιε απεα·ειίε!παϊι:
παπι· εΠεπ Ππιειϋπόεπ όει· ειιιπόιεε!ιεπ Πεπεπιππ;απε επ απτεται·επεπ
ενειι·επ, Με ε- Β. τω· όἱε Πεεει·ιι·ιιεαπε όει· θει·ιεπεεεει·Ιιείτ ἰπ ΕΙιεειιε!ιεπ
επ όἰε Κιι·επε. Με Βεδιεταπε ιιιιιω εε παει· απιναι·όιε Βεπε!τεπ, πι
όεπ ΕπτννατΕ Βεειἱιππιιιπ8επ εαι'εαπεπιπεπ, όει·επ ΔΜε!ιπαπε όαι·ε!ι όιε
Κεαιιιιει·π εἰειιει· νοι·εαειαιεεπεπ ααι·.
1(ιιαπ :Πε θεανεπτιοπ πε!ιεπ όιεεει· πεαεπ Πεεει:εε;ε!ιαπε εαεα πἱεἱιΙ:

κα ΒοεΜ αεεωιεπ, εε "ο όιε θι·οεειι. ΒεΒἰεταπε όεε!ι εΠε Βεετίαι
ιιιαπεεπ όει·εεΗιεπ, ενειεπε Με όεπ πεαεπ θεεειεεπ νει·ειπ!ιαι· εἱπό, εε
ει·εα!ιε!ι πα εεεεΜειι αποφ: εεἱπζ Βιε ιπαεετε αιιι'ι·Ξεπιι€ !ιεόεαει·π, ανεππ
ειπε ίειπόεεΙιεε ΙΙιε!ιιαπι.; όει· Κιι·ε!ιεπεεα·αι: Με Ει·ι·ειειιαπε όει· Αεεεεια
ει·εεπα·ει·ιε, όιε Βεειιπιπιαπεεπ όει· θεπνεπιἱοπ επι' όιεεειπ Όνεεςε ιπεε_Ιιεπει:
όαι·ε!ιεαία!ιι·επ, από ειε αεωνειίε!τ πω", όεεε όει· απ. ΒιαΜ, παώ ι·ειί
Ιἰεπει· Βι·ενεεαπε όετ ΒεειιΠεεε, ΜΜΜ όιε Πεεει·εεαεαπε εεενιππεπ ενει·όε,
όεεε όεε νεα όει· θι·εεε!ι. Πεεϊει·απε ειπεεΙειι.ετε νει·Γειιι·επ όεπ Πεε!πεπ
όει· αει!ιο!Εεε!ιεπ Κιι·ε!ιε .ῇεόε α·απεεπεπενει·όιε ΒιεΙιει·πειτ εεινε!ιι·τ. Με
ΙΚεεΐει·απε Βι·. Κεπιει. παει: όεε θι·οεεπει·πεΒε από εε εααε Για· Πιι·ε
ιιει!ιεειε ΡΠἱε!π !ιε!ιεπ, όεπ εεεταπόεεεπ από Βει·εεπιεπ Ροι·όεταπ8επ όει·
Κιι·επε επτεεεεπεα!ιοιιιιπεπ από εἰπεπ όεαει·πόεπ Ρι·ιεόεπ εινιεεπεπ Βιιιιι€
από Κιι·επε πει·εαειεΠεπ. Ια όει· Πεαει·εεαι;ιιπε, όεπ εἱπεἱεεπ Ψεε· εε
ενιῖΜε εια πειιεπ, "ισα" εἰπεπ ΒΙϋι:α!ἰεπεπ Ααεεαπε όἰεεει· νο·ι·αόεΜιιπ8επ
νει·Ιιειεετ, από πετι·εεεπ όαι·ε!ι όιιε νετιι·εαεπ εεε νεΙΙιεε, Με Με (Με αε
Βεαπεπε ινωι εΠεπ Ηιιιόει·πιεεεπ εεεειιααει· ίεετ ειαε Εεεε :τα ία!ιι·επ.
Κετίετιιλε ἱαι .από 18ϋΟ.

ΙΙυε'ο .ωιε πιο· Μια. Κε·εΙιεπεκε2. Π. πω. Π)
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Οουνιιυιιου.

Π. Ει·ωι'ειιοι·ιιπρ άσο ριϊμ.ιιΙΜιευ δι'ιιΙιἰω ωιπ 26'. .Βάι ι
ι. α
.

απο' πιώ

Βεπι.ι·ι.·Ιιτι/2 άει· θιοε.νιι. Βε_ο€ετιιιι_ο απ!" Ι. ιι)

Βουιοι·ιιιιυΒου
Με: ιιου ΟοΒουειιιυιι άσε νου ω· θι·οοειι. ιιιιιιιοοιιου ΒοΒιοτιιυ;; ιιιιιυ Μ.

Βιιιιιι ιυι ιιιιυι 1880 ιιιιοτεουιιιου Ρι·ουιοιυοτιιι.

Βοι Πυιοιιιιιυτιιιιυιςου ιυιι ι:ουειιιιιιιουοιιευ ΒοΒιετιιυΒου υΠοΒιιιοι·
ΜΗ. Βιιιιιι ιιιιιυ Λοεοιιιιιεε οιυοε νοι·τι·ιι€ου υιοιιι ευ εοιιι·οιιου. ννουιι οι·

ιιιοιι Μουτ πινω· ιιιιι·ιιιιοι· νοι·ιιιοιιοι·ι Μι, ουιννοιιοι· ιιιιειι ιιιιιι διοιιιιιοιιε8···

ιιιιιιρι Μ· υπο ιιιιοιυ ιιυιι οιιυο ΒιιενιιιυοιιουΒιιυιι ιιοι· Κιιιιιιυιιι·υ Μια· «Πο
ι·ειιΒιοεου Αιι8ειοΒουιιοιτου εοιυου Βιιιιιιοιι νοι·ιι·ιι€ο οι:ιιιιοιιεου ιιιιυυ, οσιοι·
ιιιιοι· ιιιιευ ιιιιεειοιιιο νου αιου Κιιιυιιιοι·υ Με ι;οιιϋι·ιΒο Βι·υιιιοιιιιΒιιυε οι·ιιιιιιου
Επι, Με ιιοι·ου Ζιιιπἰιυιυυυ€ Επι: ω· νοι·ιιιυιιιιυΒ Πιτ ιιιο σιιιιΒιιιιι ω·
νοτι:ι·ιιΒο υϋιιιιε Μ. Πιοπου νοι·ιιιιειΒοιιιοιιιοικι ιιυιι ιιιιοι·Βειιουσι ιιιιιιιυιΒου
Βοιυοι·ΕυυΒου Με: ιιου Ιυιιιιιι Με Ρι·οιυουιοι·ιιι ου- ΒοΒιοι·ιιυε Βι·. Κουιι;ι.
Ηοιιοιι ιιου θι·οιιειιοι·ιοθε νου Βιιιιου, ιιιιτιι·ιε Κιιι·ιει·ιιιιο ιιυ ιιιιυι ΗΜ),
ιιιιι: υιιιυ υιοιιι «Πο Μπιουτ. σου ιιιιιο ιι'ι·ιιΒο «Με ιυυιιι·υ Βιιιιιτει·οοιιτου
ο” θι·οευιιοι·ιομιιιιιυε οιυ ιιιιιιιιι ιι.ιιειι€οιιου. Νιιι· ννιιι υιιιυ ου Αι!
Βοιυοιυου ιιουιοι·Κου, ιιιιιυι Με ιιυ «Πο Βριτπο «Με Ρι·ουιοιυοι·ιιι Βοοιοι.ιιο
Ρι·ιυοιυ Πιτ Με ιιωιιωιιι ο” τιιιιι€εοιιου νοι·ι'ιιειιιιυΒου ιιιιιι Μουτ τω· Με
νου Βιιιιου υιιοιιοοι· Ποοιι·ιυ ιιοιιιεοιιοι· Ριιιιιιοιυιου νιοι ευ ιιιιΒουιοιυ
8οιιιυετ ου εοιυ ιιοιιοιυι, ιυιιοιιι «Πο Ζιιειιιυιιι€ικοιτ ο" Βοεοιη;οιιουιιου
Κω" ιυ ιιιυου ιιοι·ιιιεειιυ,ιςου ιιιιι εεννιεεο ερει:ιοιι ιιοει.ιυιιυιο θει;ου
ιιιιιυι:ιο οιυ8εεοιιι·ιιυιτι Μ.
Ψιιε ποιοι· ιιοπιιΒιιοιι Μι· ιιιννιεοιιου ιιουι ΜΗ. Βιιιιιι υιιιι ιιοι· ιιιιιιιοοιιου

ΒοΒιοι·ιιυΒ υιοιι€οιιιιιιτου Ποιιι=ι·οιυιιιιυΒ ιιοεουιιοι·ε ιιοι·νοι·δοιιοιιου ννοι·σιου

ιυυευ, Μ ο" Πιυειιιυιι, ειπε σε ιυ Αυεοιιυυε ιιοι· Βοιι€ιουεο.υεοιοΒου
Μιτου Με θτοιιειιοι·ιιοΒιιιιιιυε υιο ννιιιιι·οιιιι :Με Βιιυι'οιι ιιοι· νοι·ιιιιυιιιυυΒου
ιυ Παμε 8οετοιΙι να, οι: Με Βιιιιιιεοιιοι·ιιιιιιιρι υιοιιτ υιιι τιουιι ιιιιιι. Βιιιιιι
οιυο ΠοΒοι·οιυιιιιυιτ που Βιι·οιιιιοιιο ι)ιυι;ο οιιυο ιιιο Βιιυννιυοιιουιιυυιι: κια·
ιζιιιυιυοι·υ υιιευειοιιιιοιιεου ιιοΕιιἔτ εοι, οιιοι· ου «Πο ΠιιιιΒιιοιτ ω” εοιοιιου
Ποιιοι·οιυιιιιυι'ι νου τιοι·ου Ρι·ϋΓιιυΒ οιιοι· (ιιουοιιιυιέιιυἔ ιιιιιιΙιυΒι8 ιιοιυ ΜΜΜ.

Βι=ι υπ νιοΙιιιοιιι· 'Γιιιιτευοιιο, ιιιιοε ιιιο νοι·εοιιιοιιουευ ιιιιιιιιειοιιου ΒονοιΙ

υιιιοι·ιι.ιμου Ειιιυου Αυετιιυιι Βουουιυιου ιιιιιιου, Μι νοι·υιοιιοι·υ,· ου υιοΒο ιυ

ιιοι· Μιιοιιι: Με θι·οοειιοι·υομ, (Με Οουνουιιου ιιυιιιιιιιιυι;ιε νου ιιου Κοπι
υιοι·υ ιιιπιιυοιιιιοεεου; υπό υιιι· ιιι ιιιοεοι· Ποιιοτιεουἔιιυἔ Μου ιιοι· ιιοιι. Βιιιιιι
που ποιου, πω· ιιιυιοιιιιυΒ· «Ιον νοι·ιιιιυιιιιιυμυ, υιιιυ Αιιεοιιιιιεει ιιυιι πι·
Βιιιιιιοιιτιου Με ιιιι€οιιιιιυτου ιιιιιιι·ιιΒοε ευ εοιιι·οιιου. ι)ιοεο Ποιιοι·ποιιΒιιυΒ
ανω· ιιυι ιιο ιοετοι·, πιο ιυιιυ Βοι'υυιιου, οπου ιιιο ιιιιιιιεοιιο ΒοΒιοι·ιιυε πιο:
ο" Ριιιιιιοιιτιου οι:: Βιιιιο Διι σιοιυιυ.ιοι €ι·οειε ουετοιιιιιυι οιυο σουνουιιου
οιιυο @πιο ννοιοιιο ΖιιυιιιυιυιιυΒ ο" Κιιυιιυει·υ οιυΒοΒιιυΒου ιιιιιιο; άπο
ιιιοεοιιιο οιιι' οιιυιιοιιο Μι” ιυι σου» 1830 οιιυο Πιιιιννιεοιιουιτιιυιτ Μι·
ΒοεοιπΒοιιουσιου ι(ϋι·ροι· οιυ Μια πω· θι·ιιυιιιι€ ο" Βιι·οιιιιοιιου Αυεοιο8ου
ιιοιιου «Με θτοιιυιιουιιοἔιιιυιυε ιιι ιιιΙου ιιιιιιιιιιοιιου ΒουιοιιιιυΒου οι·ιουιιιιιι

ιιιιτιο, οιικνοιιι ιιιιευοιιιο ιυιτ ιιιτοι·ου Ποειιικου ιιι Ψιιιοι·ερι·ιισιι οιιιυιι, ιιιο

@τα νου ιιοιι Κιιιυιυοι·υ Με νοι·ιιιιιειιυ8ε- απο θι·ιιυιιΒοοοιιιιο ιιυι;οσειιου
ννοι·ιιου ννοιΙουι :Με ιυι .πιο 1835, ιυ Γοι;;ο νου νοι·ιιιιυιιΙυυΒου ιυϋ

ή Μι οπου· Βι·ννιοιιιιι·ιιιιυ ιιοιιιοιιιιο που των υιιιιειιιιοιιο 8ι.νιιιι ω· Μιιισιιιιισιιαι
8οι·οοιιο, ιιυιι (ΜΒΜ ω ιιιιι Πιιιιιιι·ιιιιιιιιυε.

'



πιιιιωιιιιιιιπ Α" ιιιιμι!. πωπω ν. πο. Μι ιπειι. 14η

πι” Πιτπιιιιι, πστωι Πιππω· επι· οιιπι·ι!ιοιπιππιιωι Κιι·ο!ιοπιιι·ονιππ 8ο
πω». ιιειιιιίπ ει» Βιιιιι·επιιιι πω· Οπιιι!ιωπ πιιι ποιοι ει·πο!·ιιωι, "πω"
Αωιππι·πππεπ επ ποπ ιιππω!ιοππωι θεπωιππ πιιπ νοι·οι·ι!ιιππΒεπ ωιιι'ιιιιι·ιο,

@Η Μ! Ζιιιπιιιιιιιιιιιι πω· Κωιιιππι·π :ιι νω·ιιιιιπππ; πιιππ πιο Κιιιιιιιιω·π

.πω παμπ πω” Υππιππι·ιιιι€πνοιππ πω· Βο8ιει·πιι€ ιιιωιιπιπ Ειππρι·ιιο!ιπ
ω·ιιιιιιπιι, ποι:Ε π" Υπι·Ιπιιμοπ ιιιιπιο!!τ ιιιιιιωι, ποιωιιι νωιπω ιιππ πωπω
"που Διιπιιπιιιιιιιιπ επι ππιωινωιωι, ποιιπιιι·π νιιπιιιιιιιι· πιο Ειπιοιιιιιι€ ππ
ιπιιιιιιιιιιι·ρι· νω·ιιπππιιιιιιμιι πινιπι:!ιωι πω· !!πδιω·πιιΒ ιιππ πωπ πω!. πω!
μπι· ΒιιπιιπιΒιιιιε πιιπ διι·πιιππ .πωπω Βιιιιιι πππ Κιι·ι:ιιπ επιιιιιΒι
πω. πω” πιο! ιιιι·π ΒιιιΔιιπο!ιιιππ ιιι πιιπ ιιππιι8ιιο!ιπ Ει·πο!ιπιππ νοπ·
πιιιιπιιιιιισιι.

δοπιιιιιιιιιπ ιι·ιιι·ωι Μ· πωπω ιιο!ιειι θ'οπιι·ιι!ιπιιιοπ ω πω· Βπιιιιοπιιοιι
πω· πω” υπιιωπιπ!ιππίπ πινοπ ιιιιοι·ιπππι. πππ ποιοιιο ιιιι·ωπ 8πππωι
!πιιιιι€ ιιιιο!ι .οιιππ Ππιιινιππιιπιιιιππίτ πω· Κιιπιιππι·ιι 8ιιιιΒ πιιππποιιιοππππ
ιππι·πωι ΜΜΜ; πιιπ επ Μιι·ππ πιο!ι πω· πω!. 8ιπ!ι! πιο ιιει·ιιπιεπιππποπ
!ιιι!ιιιιι, πιο ιιιιιτω· πεπ "πρ, Βονο!!ιπΕπιιιι€ωπ επ Βιιιιιππ €ωιοπιπιπππ Ώσπ
νιιιιιιοιι (ιιιω·ιιι:!ι πι! ι·πιιι!πιι·ιιιι πππ ιιπ!ιππιιτ επ πιιιο!ιππ, πππ πιο ιιιιπιπε!ιπ
-Βπιιιιιι·πιιε ω; Μπι: πωιιπιπιπ “!ππποπ, πιιππ πω· ίειω·ιιιιιιπ Απ πωπω
ιιιιιιιι πω· Ριιιιιιιις πιιπ Ωπιισιιιιιιεπιιπ πω· επποιεπειιππποπ Κϋι·ιιιιι· ω
Ωι·οπε!ιοι·:0Βιιιιιιιιπ ιιιιιω·ινπιίοιι ινει·πωι πιιιπιιο. Ψωιπ πωπω· ω·πι: παπι
πω· πωιιιιμω πιιιιι Μπι· πει πωπω πω: διππιπο!ιοι·ιιπιιιιιοπ πιω Μπιππιι8
επιιωιπ €ωιιπι:ιιτ Μι, ινιποιιιι πιιτ πω· ιπι νω·ιιιιιι' πππ ιιιιιιπ Αιιπο!ιιιιππ
πω· νω!ιπππιπππωι πιιπ πωπ πω!. διπιι! Βωιιιπππτιππ Πωιπι·πειι€πιι8 ιπι

!νιππι·ηιι·ποιμ πρωι, πιιπ ιιπωιιι που ΒΒ80Μ πωπω πιιιω· πιιπ πεποπινιιι·ιιμπ
ι

πωιιιιωπι επ πι» πιιμωιιππποπ ει·ιιιιιιιω, πισω πω' ιιιιιωπ Βοοιιιο πιι ω.
πωπω, ποιοι” πι· ιιιπ πιιιιιπ ιιππωιιιπι.ιιις νοπ ποπ Κωιιιππι·π Βοιιιιτ Επι,
πο :πιιπ πιππω· ινωιιιππι ιιιπωι ποπωι νοηιιιππ επι, "πι" πωιι ιιωιι
πιπωι πο!ιοιι Μι" νιι!!εππειεπ Οοπωιοιππ Επιπωι Αιιιιιιιοιι ι.!ιππ πιιπ', πι
πω" Οιιιι$!ιει; νοπ πρι· ,Απποιιιιιιπιιπ πιιπ Πειιπι·ιιειιΒιιππ πιιιιιιιι€τ, ιιι
γι·πιπιιω· πιω πιο !ιιι!ιωι θππιτπιιπιιιειι ππιπιιιπ ιιω'πιιπιιιι, ιιιπ πιο πω· επ
$ι·οι!ωιοπ νιιιιιιιτππιιιιε ι!ιι·ιι Πιι·ιιιιιιι!ιο Ζιιπιιιππιππε ιιι·πισιιιωι. Ηιω·ιιιιπ

[πιεις πιιππ πω!" πω· Αι·ιι|;πι '23 πω· οιιιινωιιιυπ, ποι:ιι πιο πιιππωιωι
Βι·. “Μ”. Ηιιιιοι; πω: βιοεπιιοι·ποι;π πιιπ 8ιππ πιιπ πιο Ε'ιιιιέππ !ιιιιιιιιι
!πιιιιιιπιι, ινο!ι:!ιπ πωιππ!!ιππ ιπ πωπ Ρι·οπιπΦ0τιπ ππιιιι·Ιοει πωπω.
Ψωιπ ππιπι πω· πω. πππ ππωι·πι:!ιοιπω "πωπω" 'νοι·οι·πιιππ8ωι

πππ θππωεππ, πππ να” ω· ππο!ι :μια πιιππ πιο Αιιιιπποι·ιιιιΒ που
!ωπιπιιππ, πο νοπ πιο :πιιπ Υιι!ιπιιΒ ωιιι€ω· ιιεποπποι·ωι Ριιιιιιιπ πω· ποιιοπ

@σε εππι:!ιιοεπεππιι πιιπ ι·ιπιιιοιι·ιππ οπιινωιιιοπ ιιοπιι ππιιιιἔ ππιπ ππ!ιω,
πι!! πρπι νοι·ι'πιππιιπιππιιιιι.ππιι.ιπιι ινοπο :ιι επποιιιιιιεπ πππ, πο πω· ω πω
πιιπ; πιιπ μιιιιιιπ επ πιιιιιτ πω” ΨιιιπιιππιοιιιπιιΒ ποιπ, πιο Οοπνοιιιιοπ
π! ιιι!ωι ιβι·ωι Τιιρι_!ωι π" Αιιπιιι·ιιπιπιιε πω· Κπιππιω·π ππιω·ινοι·ιππ πα
“Μπακ πωπω ιιιιιιιι πιιπ πωπ Πιιιπιιιιιπο. πιιππ ίπ πω· Οοπνωιιιοπ πιω
Με” Δι·ιιιιρι, πω" νοι!πιιΒ πιο Απππωππ8 οπω· Μοπιιιοιιιιππ πιπιππι·
Ποπ-αποφ ιιιιιιιι· !!ιιιιι·:ι.ιικι.ιπ8 πρι· Κπιππιοι·π πιίιιι·πιιι·ω, πιοιιτ πιιοι:ιω! πιι

πι·ιο!ιπετ πω, πρι· πωπω πω” Βιιπο;ιππ ινει·ι!ιιιι, πιπ πωιπιιι·π ιιιπωι πιο
Βι·ίπππιππ, πιο ι'ιιι8Ιιιι;!ιεπ Διιιω πιι ιιππιιιιιιπωι, πιιπ Με ιιιιιππο ππι·ιιπι
πιιι πππ” Οιιιινωιιιρπ ει” Αι.ιπιιιπιιιιιιις ιιιιιιιι·πνοτιππ πωπω. πωιπ
,πωπω @πππ πι» πιο πιιιιιι·ιιιιιι·επποπ πωπω επιιοπ Βοπιιμπιιιπ ιιοπιιιιιιιιι

πιιι·ο!ιπιπ @παμπ-μμ νω·ιιιιππιπιιππιι; πω! επ ιιιιιιωι πιο ιιιιπιπο!ιιιπ Βω

ιο11ιιιικιπιιι πιω μπι δω!! Μ! Υπιπιπιπι·ρη εοΒιι!ιππ, ππ88 πιο
ω·



1 48 Β «ιο ε ε: ιΝοτειινσε«ιιιεεΙ ει” Βοιιι εει« νεεινεει'εεε «
ι. Οοιιεειιιιοιι.

Πεοεειι. ΒοΒιεεεεε Με Βιιιιι«ιεε επεσε «ιοι:ιοιιι€ειι θεε«·ικοειιιιΞιε«ιοεεεεεε
νοειιιεε ειιιοιιοε εποε, Με εεε νοιιειειι«ιιεεε Πεε«:ιιιιιιιειιεε «ιοε θειι
νειιιιοιι ιιοιιιιε ω”.
Πε ει «Με Με εωιιι νιειιιιοιι ε«:ιι«νει·, ειοιι «ιονοε εε «ιιιεεεεεεεε,

«ιιιεε «Με Βοετϊειπιεεεεε, ενειειιε Γειιιιοε Με Βιοιιιιει; «Με ι«ετιιοιιεοιιειι

Κιε«:ιιε ιει θεοεειιεεεοΒιιιεει εεεεεειτ Μεινε, ιιιειιοε «ιοε (ιιιιιειιιαοε ειεοε

θεειι«ιεεεειεεε ιιει€ειεετ ενοε«ιεε εει. Πιι«ι ιε «ιεε Τοπ Με Με οσε
ειιιιιιιοιιεο«ιι«π νοει Μ. Με 1807, ενειοιιοε ειει€ε Νοειεειι ιιιιεε Με Βε
:ιειιεεεοε «Με ι««ιιιιοιΙεοιιεε Κιι·οιιε εεεειιεε Με, οιε θοιιοοε«ιιιτ πει: «ιεει

οροειοιιεοιιοε εωιιω εεε«ιι·ϋει«ιιοιι νοειιειιιιιτεε; ειιεεΜεεε ενεε«ιοε Με

ιιοειιιιιιεεεεεε«ιιεεεε εεωωι ιιοι·ειιειιιεειε νοιι «ιεε Βεειει·ειιε ιιιιειε οιιεε

Μιανιειιεεε «ιεε Βιιιε«ιε ιιιι€εϊιειιεει, κνοειιεε Με εωιιι Βείοιεει·2 ινσει·«ιεε
πω, «ιεεε Μεεειιιεε ιιϋ«:ιιετεεε ειιιεε εεονιεοειεειιεε (ιιιεεειιιεε ιιο1τεε,
ιιε«ι «ιιιεε Με ΕΜετ ι«οιεεεεεεΒε Με θεεε«ιεεεετε «ιεε θεοεειιεεεοΒιιιεεεε
πειιε. Με απο Με εοοιι «ιεε«:ιι «ιεε Πειει.ιιε«ι ιιεε1ιιιιετ, «ιιιεε «Με
ΒΜ«:τ ιε «ιεε νεει”εεεεεεεεεΙ«εε«ιε εἰοιιτ εετεε Με Ζιιιιι «ιει·ιεειεεε ι'ι·ειιεεεε
θιεεει.εε εεεεειιιιει Μ, ιιι·ειοιιο Με Νιιεεε Με Ψεείοεεεεεεεεεεωεε ιι«ιιιειι
εοιιεε. ενω «εεε Με Βιιιιι«ιε _ιεεεε 0086” εεεειειιε Με οιιι θεοπο
εεεεω εεεειιεε «ιε«ι ιιειιιιερτεε ενοιιοε, εε ι«ϋεεε τιιιεοιι ειιιε οιιεε Με
ιιιι€ενιεεεεε πιο 8:εε«ιε €ειιεεειιτο (ιοενειιτιοε ειοιιι εεεε«ιεετ ενεε«ιειι, εε
Μ; «ιιεεε ειιιε Μοιεεε8, Με εισιι ειπε εεετεε Με εει€ειι«ι ειιιειιι, εεε
«ιεεεε θεεειι εεε ειεεεεειιοε ενει·«ιεε ι««ιεε.
Ιιι «ιειε Ρεοιεεεεοειε ιινἱε«ι «ιιιι·ειιί ιιιεεοννιεεεε, «ιεεε Με· ιειιιιιι: «ιοε

οοενοειι«ιε νοε «ιεε εεοεεεε Μειιειιειτ Με Διι€οοι·«ιεεεειι ιιιε ιο ειι«ιε
εειεεε ευεεειιιιι«:ιιεε 'Γιιειιειι εεε «Με οιιειι εειι·ιιιιειετι θεεε«ιεεεε1εο ἰει

νιΠ«ιοεερειι«:ιι ετοιιεε«ι ιιεπειι«:ιιιετ εποε, ιιε«ι ιιοει·οεεειιοιιοε, τοπ ινοιοιιοε
ιινιοιι«ιδιωιι Με Αιιετιειειεεε «ιεε Κειιιιεεε εει, Μι εοιειιο ιε ιιιεοε Μιιιοι·ιιει
Με ειιιιιιωι, Με μεμε; ει, Με Μιιιοειιει «ιεε νοιέεε νεετεετε. ι)ενοε
ιε«ιεεεεε νει·ιιιιιε Με εειςειιιιιι ειοιιι ειοιι πε ειιεεεεεεεε, «ιο οι· ντοιεε,
«ιιιεε Με εεοεεε Μειοειιιιτ Με· ιωιιοιιωι ἱε ιιιεεε εε δε. κόψει. Ηοιιεἰι:
«ιεε θεοεειιεεεοι; Βει·ιοιιιοιοε Πιιιιιαι«ιεεεεεε Με ειιεεεεειεε Ζει'ι·ιο«ιεειιειτ
Με Με ιιιιεεεειιιοεεεεεε Πεεεεειεε«ιειιεεεε «ιεεεε«ιι·εοια Με. Πειιειεεεε
Με ειιιε ιιει ιΞειινιιιιεεει; Μεεεε Πειετιιε«ιοε ιιεεοε«ιεεε ιιεενοειιειιεε, Με
«ιεε ιιειι. εωιε ει εειεεεε Με ιο πεεειιεε ιεϋεετε, «ιιιεε Μια ειεεε
θεεεεειιιε«ι νοε εοιοιιοε Απ εεε 'Ι'ι·«ιεννοι2ε εποε «ιεε Ύοιιεεειειεεεε
ειιτεοιιιε«ιεε ενει·«ιεε εοιιτο.

Ψοιιι ιιεεεειιϊ πειιε Με εοιινι·ιεειΒε Εεεε, ιε ενειοιιεε 8ε. ι(ϋιιιΒι.
Ηοωε« «ιεε θεοοειιεεεοε εεε ιιείο.ε«ι εεεεεειιεε «Με Αιιετιιεειεεε «ιοε
Κιιιειεεε, ενειοιιο ειιιεε ίειοειι«:ιιεε, νοε δε. Κοιιιει. Ηοιιειτ ειιιιιι«ιιειειι

νεεεεεε Με νεεΕ«ιεεεεΒενιοειε εε«ι «ιοεειιι Με εεΒιιτιει ωιιιιι·ιε, ειιιεε

νοειι·«ιε, ενειοιιεε Αιιεειιϋειιετ«ιεεεειιιο Εεεε νοειιεε ιιι «ιεε ι·ιοΙΤεεεε Με
εεειιιιε«ιεε ιιιεεεε, εειιιοει Βιιιιιιο «ιιιιιιιτ «ιεε ιι'ι·ιε«ιεε εε«ι Με «ιεεοιι Με

νοεεεεεεεεεεεεεε θοειιι«πε Βεειϋειε Βειιε ενιο«ιεε εε εειιοε. ΠειιειΕεεε
ε: ιιἱοιιτ εε ιιοεσνειι'ειε, «ιιιεε 8ο. Κοιιιει. Ηοιιειι: 8ι«:ιι ιιιοιιτ επεσε ω
ενοΒεε €ει'ιιιι«ιεε ιιειιεε, Με Οοενειι€ιοιι νοε Εεειεε Βιιιιιιεεε εε ειιιιιι«:ιεεε
εσειιε «ιεειιιιιιιΜο εε«ιοοιιι ενει·«ιεε ιεϋεεεε, «ιιιεε «ιιιειιτ «ιεε αει' Με νεε

ίεεεεεε 8οιειετετε εε νει·ιετει ει·εε«ιε; «ιιιεεει ιει ειιεε εεειι @Με Με
Τιιιιτεοοιιο «ιει· θεοεειι. Βεείεεεεε Με «ιεε ιιειι. εωιε «ιεε εοιιιιιιχεε«ιειε

ε

Βεννειε Με, «ιεεε Με Ψεει”«ιεεεεε εισιιι ωεσεειιωιι Με ιιιιιε Με
Μειιιιιιιει'εεειεεε Με Βεεεετεε ιιεεειιειϊει«8, Με «Με ειπε ιιιειιεε «ιιιι·ιιιι
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ι Α'

ι;επεειιι Επι, ει· πιιτιε πιει: οιιπε πιο Μιιιτιτιιιιιιπ πετ πεπειππεο. _ε
ι(ϋι·πετ ειπε Πειιει·ειιιιιππιτ πιιι πεπι ιιειι. Βιιιιιιε ιιιιποιιιιεππεπι πει· ποειι
πειιιπι νοπ πετ ιιεπιποιιεπ ΒεΒιετιιπΒ ιπ Αππειιιιππ πετ Κιτειιεπ- πιο
Βειι€ιοπιιπεειιεπ ιιιπ πιο τεειιιιπιιππιπε οιιετπιε Αιιιοι·ιιιιι ειιετ ιιιι θτοππ
ιιετποπιιιιιιιι ιειιεππεπ Κειιιοιιιιεπ επετΕεπιιτ Μ.

”

ι)ετ ιιειι. πωιιι πιειιι :νετ επ τοπ πετ Βειτιιοιιιιιιι€, οιιιιιιπ επι'
ονειειιε ιι'ειπε πιε ε” (ιοπνειιιιοιι ειιι€επεπεειι·ειεπε Διιπιιιιιιιιιιππ πετ
Κιιιιιιιιετιι ιιιιιιε νει·πιιεπεπ, οπετ πεπ πιιτειιπ επιπιεππεπειι ιιιιειιΒεπειιιιιεπ
ιιππ νετιεπεπιιειιεπ ιιετειιειιπειι Β'οΙιςεπ πειτε ιιεπεππει νετπεπ Επιιιιειι;
ει›ετ ετ Εεππ επι πει· εππετπ Βειιε πεπεπεπ ιιιοιιι ΒΙειειιΒιιιι€ ι›ιειιιεπ,
ιτειιπ ιιιειι ιιππ ιπ ?ειπε _ιεπετ Αιιπιιπιπιιιππ ειπε Πειιετειιιιιιπι'ι Πιτ ιιπ
Βιιιιε ιιππ ντιτιιιιπππιοπ ετιιιιιτεπ «πι, πιο ετ ιιιι επιειι θιειιιιεπ πππ ιπ
πετ ι'επιειι ΠειιετπειιΒιιιιι; ειππεπειιΒεπ ω, πιππ πειπιππ πειι τοπ πει·
θι·οπειι. ΒεΒιετιιιιΒ ετιιιειιιειι ι'ετπιειιει·ιιιι€ειι ιιιι·ε θιιιιΒιιειι: νοιι πει·

θειιειιιιιιΒιιππ πει· Κιιιιιπιει·ιι ιιιειιι ειιιιιιιι€ειι πιιι·ιε, πππ πεππ πιιι πεπι
τοιιεππειεπ ίειετιιειιεπ Λεω πππ πετ ιτειιιοιιποιιεπ ι(ιι·οιιε πω; ειπειιεπ
ιιππ ππνετππππετιιοιιειι Βεοιιιε Βενι·ιιιιι·ιειπτει πειπ ενιιτπειι.
Με πιειεπι€επ Μεππι·επειιι ιιειι·ιπτ, πε οτειειιειι επι θτοππιι. Μπιε

τιιιιπ εεετιιΤεπ Επι, ππι επι' πειιι Ψεπε πει· θεπει:πειιιιππ πιε Βεαπειιιιππεπ
τι" Κιι·ειιε πιιπι Βιεειε επι οι·ππειι, ιιιιπ ιιιπ πο επι ειπ επ πιιι·ειι πιο
οοιινειιιιοπ πεπειιειιεπ πω, Με ποννειι πιο επ ιιπιετ πειι πεπεπενπι·ιιπειι
Πιππιιιππεπ ιπϋπιιοιι Μ, πετεπ Ζντεοπε :ιιι πιοιιει·π, πο Βιιππ πετ πω.
πωιιι ειπε ιιιιιιιιπ, ιιι ετΒιιιιτεπ, πεπε ετ πει· ινειιιιειιεπ ιιεδιετιιπε πιε
πιειπ πε Βει”ιι€πιππ :ιι€επιειιειι ιιιιιιπ, διεπει” ιιιιετ ιιιτειιιιειιε θεπειιπιιιππε
πιι ετιιιππειι πππ πεπιιτ πιε Βιιιιιιτε πει· ΖππιιιππιπιιειΕ ε" Κιτειιεπεεπτειι
Με πει· ιιεειιιε πει· Κιτειιε επ ιιεπτεππεπ. ιωτι ιιιτει· ΕιππειειιιιΕ Μ]
επ ιζιτειιε τϋιιι€ ιι·ει ιιππ πποιιιιιιπειε τοιιι Βιιιιιι; ειιιιιτειιεπ Βιτειιι8
Εειιειι ιιιιετ επ Αιιπιιιιιιπε ε" ιιιι· πειιιιιιι·ειιπεπ Βεειιτε, πο ιιιιιιιι πιο πιο
Βοιπειιειπιιππ πιιτιιιιετ πει· ιιιιι·πει·ιιειιειι θιιι·ιΒιιειι οιιπε Μιανιι·ιιπιιπ πετ

Κιτειιειιοιιτιπιιειι ιιιειιι πεπιιιιιεπ.
Πιιιιετ ιιιιιιπ πππ ιιι πεπ νοτιιι€ειι πεπ ιειπιπειι ιιιιπιπειιεπ Μιπιπτετιιιιππ

ειπ πιε θτιιιιπιεπε πετ ιιειιειι θεπειεπειιιιιιι; ιιι·οειεπιιτιε Ρι·ιπειρ πει· ι·`ι·ειιιειι:
ιιππ Ππιιιιιιιιππιμπειι: πει· Κιτειιε ιιιειιι οιιεπει· νετιετπι ενετπεπ, ιιιπ ινεππ
πππ ινειιιιειιε Βεπιπιεπι θεπειπε ιιιιετ θεπεπειιιππε Με ιιεειιιε ει·ιιιπει.
ενειειιε πιε Κιι·ειιε ειιιςειιεπ. /
Ειιεπ πο ενειιιπ ιιιιπιι πει· πει!. πωιιι ειιιτιιιιιιιεπ, πεππ πιο Βεειιτε
ε" Κιτειιε «Με ειιι νετιεππιιιιππΒεπειιι ιιεππετ πιο πιιτειι ειπεπ εντει

πειιι8επ νει·ιτε; πει· ιιειπετιει θιιι·ιΒιιειιεπ Βενιιιιτιειπιει πειεπ; πεπιι πιο
πειιοιι ιπι Ρι·ιιιειρ ειπ ποιειιεπ θεπεικ τι" Ε'ι·ειιιειτ πππ ΠπειιιιιιιιΒιεπειι
πει· ι(ιτοιιε ρι·ιιιιιπιειι·ειι ετιιτπε, πο πιάτο επ ειιειι πιι€ιειειι πεπι Ψεοιιπει

ιε
_ πιιειι Μειπιιππ ιιππ ινιιιιιιιιι ω πεπειιιπειιεππεπ θιεννιιιι πεπ Βιιιειεπ

ιιπιετντοι·ι'ειι. ·

Επ πιο ιιιει· Με: πει· στι, ιπ ειπε ιιεποππει·ε ιιππ πειιιιιιιι·ιε Ρτιιι'ιιππ
ε" τοπ πεπι ιπιπιπειιεπ Μιπιπιετιιιπι πεπ Βιιιιιπειι νοτπειεπιεπ θιεπειπ
επιντιιι·Γε ειιιιιιπειιειι, ιιπι ιιι :οιπεπ ιπ πιο ενειι πιε πεπι Ρτιπειρ πει·
Β'τειιιειτ ιιιιπ ι.ιπειιιιιιππιΒιιειι ε" Κιτειιε επιπιιτεειιειι οπει· πιειιι:, πππ
ενειειιε θι'πτεπιιε Πιτ Με ιιιιιιεπιι·ειιιιει·επ, πιιτειι σε οοιινειιιιοιι ιιιτ επ
Βειιιειιετιεπ Βεειιιε πετειιπ ιιει·νοη;ειιεπ. Μι· πω. πππ ι›εποιιτπιιιιι πιειι
επι' σε Βεπιετιιιιι,·, πιιππ ετ Με" πιο νει·πειιιεπεπειι θτιιππειιιιιε, ιιππ
ιιιτειειιειι σε ειιιιειπεπ Βεπιιιιιπιιιιι€επ πετ ει·ινιιιιπιεπ πεπειπε ειιπειειιει
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__ ιιιιιι€οπ, ιιοοιι πιιοσ οι ιιι ποποοιιιοιι πιο ιιοπιιιΒιιιεε0 που Οσπ
ιιιιιοιι νοιιειΒιιπιο πιιπ οοποπ ππο,ι;οπι·ιιοΕι: πππ Βονι·ιιιιι·ιοιπιοι ιιπποπ ιιοιιιι.
ιιιποιιι οι· ποιοι· πιο Ριιιιιιιι ω, ιιπ .4ίζοοπιοίιιεπ Ριοιιιιιι επ "πιο" Βο8οιι
ποπ νοι·ιιπιιοιι, ιιιιιιοιια πω· ννοιιιισιιοπ Ποινιιι: οπι ποπι ΨοΒο ποι· Οικοπε

ΒοιιιιπΕ ιιιι·οιιιιοιιο ι)ιπ;;ο ιιπ οπ1εοιιοιποπ, πιπιιε οι· πιιοιι ππιιιοπιιιοιι ιιι·ιι=
ιοπιιι·οιι Βοιςοπ πιο ποπ Βιιιιιποπ νοι·ποιοδιοπ Ποεοιιιο ιιι ;οἔοπ ιιπιοιιο,
"πιο πιο ιι”ι·οιιιοιι πωι ΠιιιιιιιιΕπιςιιιιιοιι ποι· Κιι·οιιο πω! πιο Αιιειιιιπιι€
πω» ππνοι·ππειιοιιιοιιοπ ιιοοιιιο "ιιι-ποπ ιιππ ιιοει:ιιι·ιιιιιιοιι. Βοππιιπ οπο:
ειοιιι οι· πιοιι ιοιπτ οοποπ Βοπιιιιιι€ι, ιι·ωπποπο ιιιποιιι·ιιοιιο επ οι·ιιοιιοπ

ντοΒοπ ποπ Βιι·ιιι'Βοποιεοπι.ννπιι'ε οοποπ πιο Ποιοιιιοπιιοιι, ιι·οιοιιοι· μοτοπο
ιιιιι ιιπ ινιποι·εριιιοιιο ιιιοιιτ ιιιιι ποι· πιοει·ιιι Βιιιππο Μι ιιι·ιιιιιιιπ8 εοιιιοε
ιιοιι. Απιιοπ ιιι πω οοιιϋι·ιμοπ Ρι·οιιιοιι πιιπ Ππιιιιιιιιιιιιιοιιοιι. πππ ποπιιοιιιοιι
πποπιιιιιιιιοιιοι· ΡιποΒοι·οιοπ, οι·ιιι· ιιιιι·ιοπ ιιππ οιιινι·ιιι·πι€οπποιι διι·οιοιι πωπω".
Εο ιει πιιιιι πω. διπιιι ιιιιιιιι ιιι6Βιιοιι, .κι ππνοπ επ πιιοι·ιοπιζοιι,

πο" πιο οι·οοοιι. ΒοΒιοιππ8 ιιοιιοπ ποι· ιιοιιιιιιιοιιιιΒιοπ ιιοποιι Ποεοιποιιππε
8οι·οπο πιοιοιιι€οπ Βοιιιιιιιιιιππιισιι ποι· οοιινοπιιιιιι νι·οιπο ιιπιιι Υπιιιιιιε
ιιι·ιπΒοιι ιιιιιιιιοπ, ιιιι·οιιιιιο ποι· Κιι·οιιο πιο Απειιιιππι.>; ιιιι·οι· πιινοτιοιιιιιοιιοπ
πωπω απαιιειιιιοι·ιι ιιοκινοοιιοιι, πππ ν·οιοιιο ιιιπΜ ιιοι:ιι ιιι πω· ιιι:
εοιιι·ιιιιικοιιποιι ιι'οιπο ιιιοπιποιι·ι ννοι·ποπ ιιιιιιιιιοιι, ιιιιοιιποιιι ιιι ιιιποπ οοποπ

πιο θτοπιιοιι ποπ ΜϋΒιιοιιοιι οι·ι·οιοιιι ιιιππ. Ετ πω· πισω ιιιιποιιιποιι, πιο
ιιιιπιιιοιιο ΒοΒιοιππι_ς ινοι·πο ποιοι: ιιιοιιι νοι·ιιοιιιιοιι, πο” πιο οι·πιΒιιπιο
σοεοι:Βοιιππι;, να: πιινοπ οιιιιοι·ιιι, οιιιοπ ππποι·πποπ ιιιιιωπι ιαπωιοπ
Βιπιιι ιιππ Κιιοιιο ιιι ιιοΒι·ιιπποπ. πιο 0πι·ιιο «πω νοι·ιοΒοιιιιιιιιοπ πιιπ Πω.
οπιιοιιπιιισιιιιοιιοπ εοιπ "πι, ιιπ ιπ ιιπ· Βι·ειιιπιπππΒοπ οπιιιπιιοιι πω,
ννοιοιιοποπ ιιιινοι·ιιιιιιοιιιοιιοπ Ρι·ιιιοιιιιοιι ιιιιπ Ποι:ιιιοιι ποι· κοπο κήποι·
ιιιι·οιιοπ. Πει· ιιοιι. 8ιπιιι ιιιιιτο οποιο πιιπ Με ποοιι πω: ιιοιιι ιιιιιιοι·οε
Απιιοδοιι, πιο πιο πιινοι·ιοικιο ΒιιιπιιππΒ ποι· Βοοιιιο ποι· Κιι·πιιο, ιπ πιιι·οππω. οι· ιιιοιιι πιιοιιιιιεεοπ “πω οιιιιο πιιι;ιοιοιι πιο οι·ιιειοιι θιιιιοι.ιοιι
ιιοιιοπ εοιιιοιι ιιιιιι νοιι Οιιοπ νοι·ιιοιιοποπ Αιιιιοιι επ νοι·ειιπιιιι>π. Αιιοιι

ποιοιιιιιι εε 8οι·ιιπο, πιιι οιιιοι·εοιιε ιιοιιιοπ ιιοιιιιζοπ Ριιιοιιιοπ απ· πιο Ει·

ιιιιιΕπιι€ ποι· οιιοιι οι·π·ιιιιιιιοιι Ρι·ιιιοιιιιοπ πω! πωπω :π Βοπιιποιι, πνοπιι
ποι· ιιοιι. διπιιι ππποι·οι·οοιιιι ιπ ποι· Ποιιοι·οιπΕπιιι”ι ιιιιι ποι· ει·οιιιιι. ΡιοΒιοι·ππ8
Βοι·ιι πιο Βι·ϋεειπιπΒιιοιιο ΝιιοιιΒιοιιι€ιιοιι. πω; οιπιι·ι·ιι·π ιιιεοοιι. πιονοπ πιο
πει·ιιοιιιι>ιι Βοιιιιιοιιιοπ Ζπποειιιιπιιιοιιο ποπ Βοννοιπ ιιοι'οι·ιι. Ποιςοςοπ ιιιιιιιι

οι· πιο ιιποοιιοπ, πιιιιιι πιο ιιοΒιοιπιι€ ιιοιιιει "ιιι πιοοοιι Ζποοειιιπππιιιοοιι
θοιιιιιποιι ιιιιιοιιο, νιιιιιι·οππ ποπ ιιιι·οι· 8οιιο πιω .ποπ ιπ οιιιηιι·οοιιοιιποι·
ννοιεο πιο νοι·πιιι·οπιιιι€οιι ππι'ι·οοιιι οι·ιιιιιιι·ιι ωποι, ινοιοιιο πιιοπ Βοο
ειιιιιιπι; πιο, ποι· Κιι·οιιο πιο ιι·οιο πιιπ "πιο Απειιιιιιιιις ιιι" οιιι·ιιι·ιιι·πιδοιι
Βοοιιιο ιιι Βοννοιιι·οπ.
Βοιπ, 26. ππιι ι86ο.

πι. .4Μωσι·2 πω· Οποιοι. Ιιφι“οιαπρ Μπι Π. δορ!ειπδι·ι· π. .ι
.

απ|' ιο
Εκτυι”εποιππο ποπ πέιρο!!ίι·ιεπ δΙιιιι!εσ ι).

Ει·ινιοποιπιιΒ
επι' πιο ι)οιιΕπιιιιι·ιι'ι ποπ ριιρειιιοιιοπ 8ιιιιιιοιι ιιι Βοιι·ιιι ποι· ιιιιι ποι· θι·ιιοοιιι

ω. ΒοΒιοι·πιι€ ιιιιΒοιιοιιιοεοοποπ Οοπνοιιιιοιι.
Πει οι ποι· θι·οοειι. Βι·Βιοι·πιι€ οι·οιιι ιιοι·οππι, πο” ποι· ιιιιιιοιιιοιιο

διπιιι, ινοιιιι οι· νοι·ιιιιΒο ιιιιι οοιιειιιπιιοιιοιΙοιι Βιιιιιιοιι οιικοιιιιοεοοιι «πι,

ι) Βιοιο ΜΜΜ ινιιι·πο ιιι ποικοι·Ιιοι· Βιιι·ιιοιιο) απ» πι» ιιιοι· πω, ιιιιιιιΜιιιΜ.
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πειι νοι·πεπειι πει· πιππετιιππιεσπεπ θεπεπιπιπππε Με Βεπιππππε πει·

ειιιιΒιιπι πεε Ύει·ιι·επεε, εοενιε ιιπει·πειιιιι επ Οοπεεεπεπεεπ πει· ιερι·ιι
πεπιειινεπ δωετενει·ιεεειιπε πι6Βιιεπει επ πιιιΒεπεπ επεπι, πειιιιτ πιιι·επ
ειπεπ εΜεπειι · νοι·πεπειτ ιιιεπι ειιι Ρτιπειρ επει·πιιππι ενει·πε, που: πιιι
πειπ Βγειειπ πει· πιιρειΙιεπεπ θιεειεπ ιιπει· Κιι·επε πππ Μπακ ιπ πεπε
ειιι·πεπ δειειιιειι πιϋεπτε.
ιππειπ επει· πει· ριιρειιιεπε ΒιιιπΙ πιεεεπ Πιιιππεετιι ποπ εοπετιιιιιιο

πΜιεπ Βεειει·ιιπΒεπ πεπεπιιπει· ιεειιιππει:επ Με», πι εε πππ: ππνει·
πιειπιιειι, πεεε ει· ειεπ επι πιε Πεπιει·πιιΒεπ πει· θειεπι εοιεπει· Ενοπ
τιιειιιιιτεπ Ρι·ειε πω, ενιε Με ιπι θι·οεεπειποΒιππιπ Βεπεπ ειιι€ετιετεπ ειππ.
Ψεππ πιιιιιιιεπ πει· ιιΕιρει.ιιεπε Βιιιιιι πππ πιε Βεπιει·ππΒ ειπεε ποπ

ειιτπιιοπεΙιεπ Βιειιιεε νει· ιιιπζει""Β ειπεε νει·ιι·εΒιε ιιι·ιιιεπ πππ επι
εεπειπεπ νιοιιεπ, ιπ Με ιιιειι Με πεπεε!πεπ οππε ΜιτνιιιιιππΒ «Η
Βιιιππε εππΒιιτιε επεεπιιεεεεπ πϋππειι, ει» ιπωειι εε ειεπ πεπει επεεπ
εεπειπιιεπ πιεπι: ι›ιοεε επι πεε Βεεπτ πει· ·θοπιι·επεπιεπ επππει·ιι
ενεεεππιεπ ιιτιεπ ιιιπ :Με Μπι οιπεε Πιιιιεπ -- ε" πεππειιιππε, - πππ
πε πιε θοπιι·επεπτεπ πω» πιο Βεεπτε πω" Ρει·εοπεπ πειπε νει·ι'ιι€υπ8ε
πεενεΙα ιιιιπεπ, εε πιπεε ειαε πιε Γιεπε Με πιιεπτπεπιεπεπ ιιπ Ηιπιει·πι·ιιιιπ
πιειπεπ, επ πιο πιιππειιππε πιε ιιπει· πεε Βεεπτ Με Μιτνιι·πππ8 νοπ
Με θοπιι·επεπιεπ ιιιιιεεειειιιε Απειεπι, εονιιε πεπ επι' Πισω πιεεει·
Απειειιι οππε νοι·πεπειτ επιππιεεπει· θεπεπιπιπππΒ ιιπεεεεπιοεεεπεπ νω
τιεπ επειιιεππεπ ενει·πεπ, οποι· εκει. Ι)ιε θειεπι·, πεεε πιεεε ?τεμ νοπ
πεπ Εεππετιιππεπ ει·ποπεπ ενειπε, Με επι πο ιιιϋεεει·, Με ειπε νει·ιεεειιππ
εειιεπ πω” Με ππιιενειπεπειΒε ΒεειιπιπιππΒεπ πιει·ιιπει· πει πππ επεπ
πιειιι νιοπι πεπεπ ιιεππ, πε πει· ιππΜτ εοιεπει· νει·τιιιΒε ιπ πιε νει
εεπιεπεπετεπ, απ· πω: Μεπτεει·οπι ιιϋεπει νιεπιιἔεπ νει·πιιιιπιεεε ειπέςιειιι.
πε Πεμ πιιπει· πιεπι ιπ πει· Μεειιι; πει· Ποπτιεπεπτεπ, ειεπ νει· πει Ειπ

ειιι·εεπε πει· Εεππετιιππε επ εεπιι€πεπ, ειειΙ πιεεεπ πιο νοπ πεπ Οοπιι·ε
πεπιειι πΜιεπτε ΑιιεΙεΒιιπἔ πει· (ιι·ιιπππεπεπιε πιεπι Με πιο ειιειιι ι·ιεπιι€ε
επι€επι·ιιππεπ πππ πιιιεπ ιιοεπ εε Γειει·ιιεπε νει·νεπιππεεπ πιειιιΜε Μπα
ειπε Βει'ιι€πιεε επιιιο€επ ιιτει·πεπ ιιιιπιι.
ιπ Βειι·εεπι πιεεει ιπ πει· ΝΜιιι· πει· Βεοπε ιιεεεππεπ Ψιιπι·πειτ ιιεππ

π” Βεπιεπεει, ενειεπεε πιο νοιι πει· (ιιοεεπ. Βεειει·ιιπ8 πιιι πειπ ιιιιρειω” Βιππιε επε;εεεπισεεεπε οοπνειιιιοπ ειι'επι·επ, πειπεεενει.ςε πο εεπι·
πειι·επιπεπ, πεπιι πει· ρεπεπιειιε Βιιιπι πιπεετε πει ι·ιεπι.ιέιει· Ψιιι·πιπππι;
πει· ι·'οιΒεπ εειπεε θι·πππεπιεεε, εοιεπε Ενεπιπειιιειεπ επι επ ειιει· πι:

ιπϋπιιεπ ιιιιιτεπ, Με ει· ειειι ιι·ιιπει·ει· ιιππιιεπει· νοι·ιιοιππιπιεεε ιπ εππει·επ
Βιιιιι€επ ει·ιππει·π απο. πεπεπιΜιε πεπιππ ειεπ πιε Πι·οεεπ. Βεπιει·ππε «Με
επεεει· διεππο. ιι€εππ ειπε διεπει·πειι πεπεπ πιεεε ΜΒΒιιεπιιειτ επ πιετεπ.

ΠεπιιΒεπε πετ πιε θιοεεπ. Βειςιειππ8, Με πει· πιιρετιιεπε Βιιιπι με:
ι·ιοιιιι€ ιιπτει·ειειι8, ιπ πειπ Βιιιεπ θιειιπεπ Βεπεππειι, πιιεε Με πει· ειπω
πιειπεπ ΖπετιιππιππΒ πειπ νοιιιιπΒε πει· (.ιοπνεπιιοπ πω· ιπ επ ενειι πε
«πω, Με πει·εειπε πιο Απιιππειιιιιε πεετεπεππει· θεεειιιε ει·ιοιπει·ε. Ασεπ
Με πει πιεεεε Ειιοι·πει·πιεε πειπεενεΒε ιπ πειπ Ππιι'επεε Πιτ ποτπυνεππιπ
ει·πειιιετ, Με πιεεεε εππτει· νοπ πειπ Επππειιιππεπ πεπεπρτει ενοιπεπ Μ.
Πιε (ιιι·οεεπ. Βεριει·ιιιι€ πει ιπεπεεοππει·ε πει: πω» νοπ 1807, ιιιειεπεε
πιε πιιεπιιεπεπ Υει·πιιιιπιεεε ιιιι θιοεεπειεο8ι.ππιπ ι·ειςειτ πππ πεεεεπ ιππι
· ιιεπε Νιιιιιι· πει πει· ?τεμ πω πεπ Ππιιεπ8 πει· ειιιιιπιεεπεπ Βειπεπιεεε
πειιριεεεπιιεπ επιεεπειπεππ Μ, πιοπι Με ειπ θεεετε, εοππει·π πει· Με
ειπε νει·οιππππε πεπιιππειιι επ ιιιιιεεειι 8εΒιεππι, πππ πε Βενειιιπποπτιετεπ
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Οοιινοιιιιοιι_

όει· θι·οεειιι ΒοΜει·ιιιι€, "ΗΜ Μπι ριιρειιιι:ιιιιιι ΒιιιΜε Μεεε ΑιιειοΜ
ιιιιιιιιειΠειι, ιιΜιοιι Μισιι ιιιιι·ειιί Με Βι·ΓιιΒιιιεε όει· θι·οτειι. Βοδιοι·ιιιιΒ
δωσω, Μπι ΙΜιΜι @Με Βιιιειε ιιιι Ψεεε Με νοι·τι·ιι€οε ιιιιίιιιιιιιιιιειι
Με ιιἱιειιιῖιιιιοτιι.
Μ. ιιιιιι ειπε Μοειι Ει·ιιΠιι·ιιιι€ όει· ΒενοΙΙιιιιιι:Βιι€ιοιι ιιἱιιΜ ιιι όση Ύστ

Ει·ιιε ειιΓι.;ειιοιιιιιιιιιι ιιιιι! ιι!ιει·ιιιιιιρι »Με θι·ΒοιιειιιιιιΙ ειιιοε Βι:ιιι·ιίτιιιι
νιτΜιεΜε 88ν0ιιι0ιι, εο ιοΒιο ι!οι.ιιι εοενοΜ Με ειΒιιιιε Ιιιιει·ιεεε Με Με
ΒειΙΙιι:ΜιΜι, ενι.ιιΜιο ω ειιιεοι;ιιιιΒιιιιειι νοι·ιι·ϋειειι ευ ΒειιιιιιοΜοιι ει, Με·
θι·οεε!ι. Βι·Βιοιιιιηε Με ιιιοι·ιι!ιει:!ιο ΡΙΗΜιτ ιιιιΓ, __ιιιιιε Βικιιιειιιιειι:Μι ιιεο!ι
ΜΜιι ΒΜιοιι Με, ιιιΜιι·ειιιιιιοι·ε ιι!ισει· :Με διϊιιιιιι·ιι Βι·εοιιϋΙιι·ι· Με Κι·ϋΓιι:ιι
ειι νιιιιιιειιιι€ειι ιιιιιὶ ιιϋιιιι€οιιΓιιιΙε Μια ι:οτιειιιιιιιοιιΜι ει·ΙιιιιΒιοιι ΜιιιοΙ ιιι
ει·8ι·ειΓειι, ΜΜΜ Με Αιιεειι:Μ ειι Βιινιιιιιι·ιιιι νοιιιιοι:ιιισιι, ιιιιεε _ιι:ιιιι Διι
ειι:Ιιτ ειιι· (ιιο!ιιιιιι: Με! Αιιει·ιιε·ιιιιιιιι€ ΒοΙιιιιιςιι.
Πει! Μακ ΜΜΜ Μ: Με θιοεΜι. Ηι>Μει·ιιιιε νοΙΙειιιιιιΙιε υπό ιι

ι

ιὶει· Ι‹›γεΙειιιιι Ψείειι ει·[ϋΙΗ. Με Μι, Με όει· νι>ι·ιιιιΒ νοιι ιιοιι Βιιιιιι!ειι
ειιει·ίοοιιιι·ιι κινιιι·ιιο, ποιοι· ειιιΙει·ιιιι ιιιιΜι ΜΙε ιδιι·3ι·ιιι€ειι θι·ιιιιιιιι. ινο!ι:!ιο
όει· ιιέρειιιι:Ιιε ΒιιιΙιΙ ιιι ειιιιιοι· Βι·ννιει!ει·ιιιιε ειιΓιιιιι·ι, ιιιιι Με Ορροειιιοιι
Πει· διεπει: Με ιιιιει:ι·οΜιιιιιι·ιιΒι όιιιειιειο!!οιι. ιιιοειιιι κι·ιοιιιιιιιοΙι ιιι ινωι
πι! Βιιιιι·ιίι: οιιιΒοΒοιιΒιιιιιιιιιιιι. Βει· ριϊρει!ιΜιε ΒιιιΜ Ιιιιιιιι ειιι!ι ιιιιιι Μπι
ἱ!ιιιι νοΙΙειιιιιι!ιε ιιιιι€ειιιειΙιειι νιιιιιιιιιιιιιιιι€ειι ειιιιεειιι ιι!ιοι·εειιΒει·ι. ιιιιεε
ναι Με· θι·οεειι. ΒοΒιιιι·ιιιιι.: ΜΜΜ νοτειιιιιιιι: νιιιιιιιι, ιιιιι Ηπα· ΠΜιιιι·

$οιιΒιιιιε Με :Με ΒιιιΣιιι!ειι ΕιιιΒιιιιΒ ειι ιιετεο!ιιιιΤοιι ιιιιιἱ ιιιιεε ιιιειιεεοιιιιι>ι·ε
!ιοιιιοε Με Αι·Βιιιιιιιιιτε ιιιιιιιιι·ιιιιιι Με!» ιΙει·ειι Με· ιιιιρειΙιεΙιε ΒιιιΜ Με
Ιιειιιιιιιι Μι.
Βεε Βειιιϋιιιιιι όει· θι·οεε!ι. ΒοΒιετιιιιε ιιιιιω ΒΜιιιιιιιι!ιοΙι ιιιοΙιι Μπι

Βικνι1ιιει:Ιιτειι ΕιΓοΙἔ, ιιιιιι ενειιιι όει· ΜΗ; ΒιιιΜ ιιιιι·ϋΙιιιι· ιιιιεειιι·ι, σε σε

:Ποια ιισιιιιοοιι ιιι Με ΜιιοΜ Με· Βιιι.;ιει·ιιιιε ΒΜιι8ι·ιι καιω, Με ιιιιιιοι·εε
Βεειιιιιιι; Ιιοι!ιοιειιίϋιιι·ειι, εο Ιιιιιιιι Με (ιι·οεειι. Βεεϊοι·ιιιιι.ι ιιιι·ει· Βιιιιε Με
ΑιιεἱΜπ ιιιοιιτ νει·ΙιεΜειι, ειπε @Με Αιιιιεεει·ιιιι€οιι ιιιι·ιιιι Πι·εριιιιιι; ιιιιι· ιιι
:Με ιιιιι·ιοιιιιι.ιιιιι Πιιι·ετεΠιιιι8οιι Μιιοι· Ι:Μιισιι. ιιι οιιιεειιι,ιζιιιι Αιιει:ιιιιιιιιιι€ειι
Ιιείειι€ειιοιι Ρει·ιοι ΜΜΜ Με", ιιι·ι·οιι ΜιιιΙει:|ιΒε Ηιι!ιιιιι€ @με Με
θι·οεειι. ΒοΒιοι·ιιιιε Με ριιρει!ιο!ιειι ΒιιιιιΙ ειιι· ι·οι·ειοιιιι€ειειι Αιι(ιιιιιιιιιε
εο!ι:Ιιει· ΕιιιΒιιιιιιιιΒιιιι ιιιΜιιιιιιι ιιιιιιιε.

Μι· Ψιι!ει·ειιιιιιΙ όει· Κειιιιιιει·ιι ἰει ιιιιι·ι:Ιι ι!ει·ι·ιι Βοεο!ιιιιεεε :ιιι οικω·
νοΙΙειιιιιιιιιιι Τιιιιιεεο!ιε 8οινοι·ι!ειι, ιι·ιιιοΙιε - Βιιι·ικιιιι€ι. οιΙοι· ιιιι!ιει·ειιιιιιει -
νου όει· θι·οεειι. Βιι€ιοι·ιιιιε ει:Ηιει επι ειπε Αιιι'ΙϋειιιιΒ όει· Βιιιιιιιιι
νει·ειιιιιιιιιιιιιι; Μι:!ιι :πιο ιιιιιιιιι·ιι ιι·ιιι·, εοιιιΙει·ιι ιιι- ιιιιι· ιιοΜι Με εεΙ·ιννιιιι·ιΒε
?τεμ ιι!ιοι·ιιιιε, ειπε Μεεειιι Ψιιιοι·ειιιιιιι 8ει;ειιϋΙιει· Μι ω" νοιιι 'Μι
£ἰεο!ιειι ιιιιιΙ ι·οοΜΗΜιειι ΒιιιιιιιιιιιιιΕι ειιε Μι· Βιιιιιι ιιιιιΙ Κιι·ι:Ιιε ι·ιιι!ιεειιι

ω, ιιιιι ιιιιι:Ιι "κι Βιιιιοιι Με Με Ιι"ι·ιει!ειι ιιι ει·ιιΜιοιι.
ΒΙιειι ιΠεεε Βιιιιιιιἰοιι Μι όει· ριιρειΙιι:Ιιε ΒιιιιιΙ, Με ιιιιε ει:Ιιειιι€,

Εεἱιιεειινεἔε ἱιι ειιιιϋι·ι€ει· Ψι:ιεο Βιιιιιιιι·ιιι€ι. Πιο Ορροειιιοιι Με· διέπει:
'Με ιιι ω- Βιιι€ε8·ιιιιιιε ιιεεεεΙ!ιοιι Με απ” μια Πιιει·ΙιοΒΙιοΙιεε, Με
ΠΜιοι·οο!ιιιΒιοε, ΙιεΙιειιιιΜι ιιιιιι Με Εεεε όει· ΒοΜει·ιιιιε εο Βειι·ιιι:Μει,
Με ο!» εε ιιιοιιιειιι:ειοινοιιι€οι· ιι
ι

ιιιι·ιιιιι ίι·οιοιι ΒιιΙΜιιιιι ειιιΙιε ιιιιιι ιιιιι·ιιιιι
ιιιιΜι Με ΡΠιο!ιτ πι, Με νιιι·ιι·εΒ ειι νοΙΜΜιοιι. Πει! Με ἱει εε σει
ΙειιοΜειιιι, ι·Ιιιεε ιιιιι ιιιιιιειιι νοι·ειιι:!ιο, ιΙειι Ψιόει·ειιιιιιι όει· Κιιιιιιιιιιι·ιι Με

ιιιιΒει·ιιο!ιιΕ8ι: ι!ει·ιιιιειεΙΙιιιι, Με Τιιιιιεεε!ιε Με ΨιιΙει·ειειιόεε εεΙΙιει »Με
ΒεεειιιΒι νει·ιιιιιι Βιιιιιι. Βιιι εο!Μιιιι· νει·ειιιιιι Μ ιιαι:!ι :Με ῇειειΒιιιι
Βιιιιιιὶ όει· Βιι.ο!ιο Με ΜΜΕ ιιιιΕιιιιιιιιιιιιι·οε Πιιιοι·ιιοΙιιιιιιιι, νιιιιεειιιιΙΙι Με
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(ΜΜΕ. Βοεΐοι·ιιιιε άάι ιιι Μπι· Ποιι!τεο!ιι·ϋΠ :ΜΜΕ Βοεο!ιι·Βιιιι€ Μι, _ιοιιο
Τιιιι€ειιο!ιο πω! άπο ιιιιιι!ιν·οιεΙιει·οιι Γο!Βοιι ειι ι:οιιειιιιιι·οιι. Βἱιιο Ζει

ιιιιιιΙιιιιι€ ευ :Πο Πι·οεάι. !ιοριοι·ιιιι€, «Μπι Υι·ι·ιι·ιι€ Μάι ]οιιι€ Μάι ιιιιιἱ
ει·Βοιι οοιι ιιιιεΒοερι·οο!ιοιιοιι ινιΠειι όοι· Βιιιιιόο ιιι νοΙΜο!ιοιι, Με” Μάι
πω· ιιιιι·άι Μοάιοιιιιιιιι8 ω· οοιιειιιιιιιοιιο!!οιι νοάιάιιιιεεο από Μι· νι·ιιιιι·οιι
διιιιιιιιιιιι;; «Με [.ειιιιοε οι·ΕΠιι·ειι. Βιιιοιιι εοΙάιοιι Αιιειιιιιοιι Ιιϋιιιιιο πιιπ
ιισόιιι·ο!ι οιιιηιτοο!ιοιι ννοι·ιιοιι, άπο ιΠο θι·οεάι. Βο8ι0ΠιιιΒ ιιιι Μ: ΒτάΙο
Με οοιιειιιιιιιοιιά!οιι Βοάιτε ιΠο θονι·ειιιιιιϋτιΒιιοιιεοιει από ιιιιιιιιι θοΓάιτοιι
Η: Βιοιιι υπό κιωιω !ιοι·ιιιιΓΒοεο!ικι·ϋά:, Μο ω· ρΙιρειΙιο!ιο Βιιι!ιΙ ἱιιι @Βοη
νιδι·ιιΒιιι ΑιιεοιιΜιάι ιιπι οι!οι·ινοιιι€ειοιι ιιιιιοτει:Μιεοιι ιιιιιΙ τΙοι·οιι ΑΒ

ινοιιιιιιιι8 Μπι ιιιιεοι·οε Επιάιτοιιε ιιιάιτ ιιιιιιιιοι· Με ι!οι· θι·οεάι. Βοεἱοτιιιιε
ιιιιι Ηοιειοιι Ιιι·Βοιι εοΙΙΙο. (Νοε και· ιΙοιιιι σ” ρϋριι!ιο!ιο Μάι! Μι Βιιιικιο,
ω· θι·οοάι. Βι·Βιοι·ιιιι€ ιι·,εοιιι! οιιιοιι ι·οοΜΠάι ιιι!;ισει8οιι Ψοι; ιιιιιιιιιιοιιιοιι,
Μ: Αιιεειάιτ φάμε, Μ: Ποιιι·οιιιιοιι πω. «Με ΨιιΙοι·ερι·ιιο!ιε «Με Κωπ
ιιιοι·ιι Πι ΑιιεΤϋιιι·ιιιιΒ επ ΠιτἱιιΒοιι? ΚοιιιοοινοΒε! ΨΗι· Βιιιιοιι ίι

ι

ιΙοι· 'Μιά.
Πάιοιι Ι)οι!ιιάιοιι Ιιοἱιιο Βιιιιι· οἰιιοι· εοΙε!ιοιι Αιιόοιιιιιιι€. ΕΙιοιι ιιιιι·ιιιιι
Μάο «Πο θι·οοε!ι. Βο8ϊοι·ιιιι;; οι·ινιιποιι ι·Ιϋι·Ι'οιι, άπο ιΙοι· ριιιιει!ιο!ιο Μάι!
Μο Ι'ιιι:ι.ιεο!ιο ω ι·οάιιΙιο!ιο ΠιιιιιϋΒΙιοΙι!ιοιι: Με νσΠειιΒιι οιιοι·Ιιοιιιιοιι
πετάει

ά

ν

Ψοιιιι @οι ω· ΡΒρειΙιάιο Μάι! ιΠο Μιιι:!ιι: άι: Ψοι·ιιϊιΙιιιιοεο ιιἱάιι
ΒοτΙΙοΕειἱοΙι1ἰΒοιι νι·οΙΙιο, πο ιιιιιεειο ειάι Μο ει·οεε!ι. Βεεἰετιιιιἔ Με ιιοιι
διοιιι!ριιιιΜ. σ” ειι·οιι€οιι Ποάιιοε ειοΙΙοιι. διο Ιιοιιιι νοπ ᾶἱοεοιιι διαπά
ιιιιιιιιιο απο πω· ν·ιοιιοιιιιιΙοιι ιιιιε! ιιιιιεε ιιιι€οιιοιιιοι: απι· Ειιικνϋι·Γο άοε

μιρει.!ιο!ιοιι Βιιιιι!σε ιιιιτοιιΕ Βάιοι·ι·οιι, όπου κια· Νιο!ιτνοΙΙιιιε σΙοε νοι·1ι·ιι€ε
νομο ιἱοι· οἰιιΒοιτάοιιοιι Ηιιιτιοι·ιιιεεο !ιάιιο Τιιιι1ειιάιο ω, κνο]ι:!ιο ιἰοιιι
ΜΜΜ απο νοι·ιι·ιι€ο Μόοι·ειι·οιτοτ, οι” νιοΙιιιο!ιι· ιιιιιοι·οοιι οΒινιιΙτοιιιΙοιι
νοτιιιάιιιιεοοιι Μάι ιια· Οοιινοιιιιοιι ΜΜΜ Βοιιιο ΒοοΙιιερΠιοΙιτ ιιιο!ιτ ΒοετοΙιτ,
«Μι Ψοι·ιι·η; :κι νοΙΜοΠιοιι.

ινοιιιι οι: ιιιιάι νοΙΙΙιοιιιιιιοιι Μισο Μ. άπο Με β'οιινοιιτιοιι Με
Παππά: Βάι·ιιοιιτά: ιιἱάιι ιιιι Μο Ζιιειιιιιιιιιιιιἔ ω· Κιιιιιιιιοι·ιι Βοϋιιιιιιοιι
πατώ. ει: Βιιιιιι Μάι ιιἱάιτ Μι!ει·ερι·οοιιοιι ινοι·ι!οιι, Μ” Μο ΒιιϋΠοιι€ιοιιε
ιιι·ιιιιιιιιο Βι·. ΚϋιιἰἔΙ. Ηο!ιάτ ιιοε θι·οεε!ιοι·πομ «Πο ειιιιιι!ιει:Ιιο Ζιιειιιιιιιιιιιιε
παπι νοΙ!πιι€ο Με: 6οήι·ιιι€οιι Ριιιι!ιτο νοι·ιιάιιιιτειι |ιιιτ, ινοΙοιιο ιι

ι

Μο
θοεοιπρ,οιιιιιι€ οιιι€ι·οιίοιι, οιιιιο άνω όιοεοι· νοι·Βο!ιιιΠ επί Ιιοετιιιιιιιτο οιιι
$άιιο Ριιιιιιιο Βοικοιιι·ΒιιΜ ινοι·όοιι Μ.
Νιιάι Μι· ιιιιαννοΞΓά!ιιιΓτοιι Μιειάιτ ιΠοεοε νοι·ΒάιιιΜ εοΙΠο Πο Πι·οεάι.

Β4·εϊοι·ιιιι€ νοπ όση πιο” ιιοι· Βοιι·οΠοιιόοιι ΡιιιιΜο· οιιιΒιιιι6οιι "Μ,
ίιιΙΙε τΠο Ι.ιιιιόειίιιιι|ο ιιιιΕ Μο νοι·έοεο!ιΙοέοιιοιι ΠοεοποεΒιιιιοτιιιι€οιι ιιἱάιτ

οἰιιΒάιοιι, από Μάι άοιι Ηιιτοιι Ψοι·ιοιι, ννοΙοΙιο @που νοι!ιο!ιάτ Βάιι·πιιοΜ,
να: Με ΜϋἔΙἱοΙιιιοἰ£ ιιιοΜ ιιιιεΒοεο!ιΙοοειπι, άπο _ιιιιιοε Ετίοτὰοτιιἱιιε ιιΙΙο
ννοεοιιάιο!ιοιι Βοετἰιιιιιιιιιιἔοιι ω· θοιινοιιιιοιι ιιιιιίιιεει, ευ ιιιιεε ιιιι Ηιιι
Μια πο! ιΠοεο άιιι·άι ιΠο ΒοιἱΙἱοιιτἱοιιε-ΠιΙιιιιιιΙο 8οΒάιοτιο ΜϋἔΙἰοΙιΒοἱΦ
νοιιἰΒε£οιιιι οἱιι οι·ΙιοΒΙιο!ιοι· απο ρι·ιιΙιτιεο!ιοι· Πιιιιιι·οοΙιιοιι εννΞεο!ιοιι ιΠοεοιιι
νοι·Ιιο!ιιιΝο ιιιιιΙ ιιοιιι νοι·ΒάιιιΙΙ: α" ειΒιιάίεάιοιι Ζιιειιιιιιιιιιιιι; παπι νοι·ιτιι€
ἱιιι ΑΙΙΒοιιιοιιιοιι ιιἱάιτ Βοάο!ιι. η

κ Μι· ρΒρειΙἱοΙιο ΒιιιιιΙ ΙιοτιιΒ εἰάι Με ιΠο Βι·ΙιΙ5ι·ιιιιΒ σ" ΒενοΙΙ-]
:ιι€ιάιιι€τοιι, ιιιιι κι Βοινοἰεοιι, Μ" @που νοι·ΒάιιιΙτ πω· οἱιιἱΒο ννοιιἰΒο
Πιάτο πιτ Αιι€οιι ΒοιιιιΒι, απο ιιι Μι· Το” Ιιιι!ιοιι ν·οΙιΙ ιιιιάι δε. Ι(ϋιιι€!. .
Ηο!ιοιι Μ: Πιοεο!ιοι·ιιο;:, Βοετιιιιπ αιιί ιΠο ΑιιειοΙιτ Βοιιιοι· Βιιάιο, ΒοΗιετ
ιιἰάιτ οι·ινιιιιοι:, άπο Μο ειιιιιι!ιει:!ιο Ζιιειιιιιιιιιιιι€ ιιι ιιοι· Διιειιο!ιιιιιιι8,



1 54 13ε πεπ: Νοτειιενεειιιει ιιιιι Μπι και νει·ινει·ιιιιιε π. Οοιινειιιιειι.

Με εε εεεειιειιεπ, ενει·πο ιιι Αιιειιι·ιιειι εεποπιιιιεπ ενει·πεπ., ΝιοΜεπεειο
ννεπιεει· ενιπει·ειι·ειιει: εε πεπ ει·ειεπ Πι·ιιππεπιεεπ ο" ΑιιειεΒιιπΒ, ··ιοπειιι
νοι·ιιειιιιιι ειπε εε ιιεπειιιιιπΒενειιε Βεεεπιππιιππε ειι ιιπιει·ειιιιιειιεπ, πιο
ειπε επιι'ει·πι ιπ εειπεπ Ψοι·ιεπ €είιιππειι νι·ει·πεπ ι:εππ.
Πιο Βει.ιπεειιοπ ειπεε νει·ιι·ιιΒε ιοι ειπ ιιεεοππει·ει· ιιππ εειιιειειπππι,εει·

Απ, νειειιει· πεπ Ζινεειι πει, επεειιερι·εοιιεπ, σο, ιιι απο Με ιιππ ιιι
ενειοιιει· Ψειεο σε ει€επιιιοΙιε Οοπιι·ιιιιεπι πιο Ηιιππιιιπε·επ πει· Βονοι!
πιπειιιιιςιεπ ειιιιιειεεε, ιιππ Δω, ειπε ιιι πει· ιωιπιιιιωπ εειπε Βεειπιιιιιιπε
πιειιι: ιιιιπει, ιιιιιιιι ιιιιοιι πιειιι: πιο θιι·εεπειιιππ ειπει· νει·ιι·εεειππεει8επ
Ζιιεεεεππεεεειιεπ ινει·πεπ. Πει· Βιππ ιιππ πιε Βεπειιιιιπε πει· Βιιιιιιειιιιοπε

ιιι·ιιιιππε ιιιιππ Μπιτ ιιιιε πεπ νοι·επεεεπιι;;εποπ Βι·ιιιει·ιιπΒεπ πει· εεωιι
ιιιπειιιιειοπ επιιιοιιιιπειι ενει·πεπ, εοππει·ιι ιιπιιιεΙιειιιι κι πε ινιιιειιιιιιι
ιιππ πιο Ιιεπειιιιιπε ο" Ηεππιιιπ,εεπ πεε Βει·εΙιιιιιιειιιι€ιεπ πει:ιι πεπ Όνοι·ιεπ
πει· Βοιιπι:ειιοπειιιιιιιππε επ ιιειπεεεεπ. ΐνειιπ ιιιειι ο" νοι!ιειιιιιι πει·
Βιιιιιιεειιιιιι επι ιιπιιεεειιιιιπιιιει· Μ, επ ιιϋιιπεπ ιιειιιο Βεεειιιππιιιιπεεπ
ιιιιιειπ8οιε,ει ενει·πεπ, ενειειιε πιο ΒενοΙιιιιιιειιιι€ιεπ οπει· πει· θεεεπεοιιιι·οιιεπι
απο ιιιι Βιππ Βειιιιιιι ΙιοΙιεπ. Πιο νειωπειιειιειιει ειπεε νει·ιι·οιεε Εϋπιιεπ
ιιιιει·ιιοιιιιι πιιι· εεε πει· νοιι'εεειιπεειιιιιιιππο, Με ιιιιει· ιιιιε νει·ιιπεεειιπ
Βεπεπ Βεπεπ ιιειιιιιιειιι ενει·πεπ.

π

Ηιοι·ιιει ιιοιπιπι πιιειι ενειιει· ιιι Βειι·οοιιι, πεεε εε «Με ιιπαιιιιιεειε
πιο ιιιιιειοε εεννεεεπ πω, ειπε νει·ιι·ο8επιπεπιειε θειιιπιιε πει'ιιι· επ πιει·
πειιιιιεπ, πεεε πιιι· δενιιεεο ειιιεεΙιιε ιιππ ιιειιιε ενειιειο ΡιιπΒιε ιιι πιιε
Πειιιει πει· θεεεεεε;ειιιιπε ειιιει·ειι'επ, πει! ιο σε θι·σεειι. Βεειει·ιιπε,· πιεεε
Πεμ πιειιτ Πιτ-ειπε εΠειιι εππΒιιιιε επιεεΙιοιπεπ, εεππει·π πιο Επιεειιει
πιιπε ιπι ?Με ειπεε Ζννιοερειιεπιιι· πειιι νει·ιεεεππεεπιπεειΒεπ Ψεεε επ
Ιιειιπ,εειιεπ Βοππιε. Βιιοπ πει·πιπ ιπιιεειε εε νει·πιιεπεπ ινει·πεπ, ειπε Ζε

ειι€ε ειιιιιιιιιιιεπ, πει·επ ΕιΓιιιιιιπε επι· ιειειι ειπε ι1πωσειιιιιειι νοει·πεπ
ιιοππιε.

ι

Πιο Ει·ιιιπι·ιιπε· πει· Βενειιιππειιιιειεπ ω πειιιιιιιειι «σει ειπε πιστε
ιιεειιε, οπει· Κειπε Βεειιτειιπιειιι ιι·8εππ ειπει· ω Ιιεει·ιΙππει ιιππ πιο
Πιεεειι. Βι·,ι;ιει·ιιπε Επι, νεο πι· πιοιειιεειι οιιΙειι·, ι·επιιειι πωι. Νεοπ
πειπ οπει· ιιιι· Βειιιιιιιοπ οιιπε ειιοι8 ει-Μιειιειι πι. Μπι εε επ πει· πω».
ειιεεειιιιιπει, ππιοι· ε·ειοιιει· ειε ιιιιιιι νει!ειιΒιι νει·ρΠιειιιοι ιει, πιιπ εε ιιιιιιιι
ειο Με Ψει·ινιιιι' -ιι·ειιοπ, πιεππ πει· νοιιιιιε ιιιιιοι·ιιιειΜ.
Μη; πει· ιιιιιιοιΙιειιε Βιιιιπ ιιπιπει·ι·ιιπ ιιειιιιιιριεπ, εε εει εειπεπ Πι·ιιππρ

ειιιιιεπ επιει>εεπ, ειπεπ ειιιεΙιεπ νει·ιι·ιιιι ιιππ πει· Ζιιοιιιιιπιιιπε πει· Κοπι
πιει·π επιπιπειε :ιι πιιιειιεπ; εε Μπι ειειι πειιιιι πιο Τιιειεεειιε ιιιιιιιι πι»
εειιιει·π, πω: ει· πιο 0ιι·οεειι. Βεειει·ιιιι8 κι·επι,εειεπε ντιπ πειπ διεΙιεπε
ποπ νειιιι·ιιεε ιιπ νοι·οπε επιιιιιιιπεπ ω, εωνειι πεεεεπ Βεειιπιιιιιιπι;επ ιιι
πιε θεεειεεειιιιιιε ειιιει·ειι'επ ιιππ πιο Ζιιειιιπιπιιπι.ι πει· Βιιιππο επι· Αε

ιιππει·ιιπε πει· θεεοιεε πιειιι :ιι ει·ιιιιιιεπ ιει.

Ψεπιι πιιπ πιο θι·οεειι. Βεειει·ιιπε πει πιεεει· ιιιοιεεειιΙιειιεπ ιιππ
ι·οειιιιιειιεπ Εεεε πει· δεειιο πεπ ινε ο" θεεειεεειιιιπε ιιειι·ειεπ Επι,
ιιιιι επ Βοειιιιιιπιιπ8επ πει· θεπνεπιιοπ εε ιιειι Με πιιι· ιιππιει· ιπϋι.ιιιειι
επι πιεεεπι δνε” ιπ νοι!ειιε επ "πω, εε ιιιιππιε πι· πιιι· ειπε πϋειιει
ειποοιιι€ε ιιππ ιιειεπεεπε Αιιιι'οεειιπε πιο Αιιειειιι ππιει·ειειιεπ, πιο πει·
Κιι·ειιε εεεπιιι·εππεπ Πεειιιε εοιιιιιιιιει·π επ ειιιιΠεπ. διο κι ιπ πει· Δε»
ειΒεππιιπε πιεεει· Βεειιιε εε πεπ εεεεπεειι, Με ειο πιιι· ιι·έεππ Αιιεειειιι
επι ΖιιειιιιιιπιιπΒ πει· Βιιιιιπο Βειιιιππεπ ιιοπιιιι·, Με πιεεο ιιιιιιειι ιιιενιεειιειι
πιο ιιιιιεπ νοιεειεειεπ Θεεειιιειιιιιιιιιο επι ειιιιιιεπτει· Μειοι·ιιει, ιιιιιιιιιοιι



ιιιιιιαισιιιιι;- απ· ιιι·ιιιιιι. ΠοΒιοττιπε ν. ΙΙ.3οπωιιιποι ιεω. Με
ι

ιιι Μ'ι!οπ Κιιιιιιιιοι·ιι ιιιιι ιΠιιιι €ι·8ι·ιι 5 8Πιιιιπειι πιιιιιιιιι, οπιιο ιι·Βιιιι!
Πέντε πιιιιι Ηπο!ιιιιοι| όοι· Κιιι:!ιο ιιΔιειιι ιιΒιιιΕπι|οι·π, νιονοπ Μάι σ!"

ιιιιιιιιΙιιιιιι Βι.ι1Μ ‹Ιιιι·οΙι ιΙιιιι πιιι€πιπΒιιιιι ΑΜι·πωι πω· Κιιιιιιιοιιιωιπιπειπ

ιι!ιοι·8ιπ8ειι Μιά.

18ο ιιι ιιπιι πιο Απΐἔπἱιο ω· στοεειι. Β0ΒΪ€Ι°0Πἔ, πισω Ποιειω Με
επι Μπι π” ι;ιιιιιπιιιεπιιιι·ιι ινιΙΙειιε π" Ηοπιει·ιιιιμ πππ πω πωπω ιιι
νιιι·Ιιπιιόειι πω! επ «Μι ιιιιιιιιε επιιιοιπειιιιιιι!ιοιι ιιιιτ πω· Κιι·οΙιειι8παπ!ι
ἱιι νο!|πιιε ιιι παω. · .

Πει· ιιιηιωΙιοπιι ΒιιιιιΙ Μι 5πάσιιι, ιιΙιειωιοπ ντιπ πω Ιιι!ιπΝ πω·
θεα1Μιο, μοΒιιι Με Βι·οπι Με Βιιιιιτειι, ιιιι Ψοἔπ π" θεεωιμπιιπ8 πιο
οι·ειιπιι όοι· Κιιο!ιοιιι.ιοινπΙ0: επ ιιιιειιιιιπιπιι, Πιιιιι·ιιιιιιιιτ νειιιιιιιι·ιιιι;; εἰπ
Βι·Ιι·Βι, "Η επιιοιι ιιιιτΙπι·ο!ι πιο Ι·”ιοιιιιιιτ ιιππ Πιιιι!ι!ιϊιιιΒιι;Ιιειι α!" Κἱιο!ιο
«Μπα πω. Ψ

-

Βιιιιιοι· ιιιιιιοιιιιοΙΙο Βιιιιιιηιιιιιιιι πιο ρδιιΜΜιιιιι Βιιι!ιΙοε, πωπω- πιο
ιιππ ιιι ιιι ΠΕΒ” πι" πιο ΚιιιιιιιιιιμιιιιΙι πιο 8ιπιιι€πωω πω· ιιι 80
Με” ιιιιιππιιιιιιιισιι νειππιιιΜιι ω, Με Με Μ ιιιιτ ποπ Πεεεωιιι πω· κει-ιιππ
νει·ειιιιιιιιιιοπ ΜΗι, πι ιιι ποπ Κιιιιιιιιει·ιι επι: Ηιιιιιιιμεεπειιιιιό Με Αιιι.;ι·ιΒ'ε
Βικνοει·ιι, πω! πω. ι!ιιι·ι!ι Με θεεειι€πιιιιπε ιιιιιιιιιιιι€ε Καππα ΒΠΙιέπιιε
Βιιί'ιιιιιΜι, πιο Πισω!» Βειςιοι·ιιιι€ πωπω Πιιι νιεΙιιιοΙιι· ιιιιι π" θοπνειιιιοπ
ΜΜΜ επίεεπειι, πω! Ιιιιπιι επειιι!πι·πιιι Μ: άσιιι πιιρει!ιοιιιιι Βιπ!ιΙο Μια·
ι!Μιοε Ρι·ιιιοηι ιιΜιτ κνοἱιπι· ιιιοΜιιιι. Με μπω ποιοι, Μπι ιιι ω·
ΤΜΜιι0!ιο ω· Βοιπω!ιι:!ιειν, ό

.

Γι
.

Μπι όοι· Βιι€ίοι·πιιι.: Μιά όειιι νοΠιο

ροιιιοιιιεώιπΓι.!ιο!ι ππε8εεριοι:πεποπ Αιιει!ιοιιιιυιιε όοι· ΒιιΙΒιιιειιῖιιὸἱΒΕεἱτ ιιππ!
Ι"ιοΠιιιιι π" Κιιο!ιο πω· ιιι ιιο Γει·ιι επι θι·πιιι! επι· Βοεπιιινοιιιο ΠΜ· πιο
ΚιιοΙιειϊμινιιΙι μεΤιιιιιιειι πετάω Ιιϋιιιιιο, Με πιο Αιιερι·πι!ιιι ι|ει·εο!!ιειι,
ΜΜΜ ιιι πω· ΒοπνεπΝοιι Πιι·ειι Αιιει!ι·ιιοΕ 8εΓιιιιιιιέπ ΙιιιΒειι, ιιπι·ι:ϊι πιο
σειιετιιι.Μιπιι€ νι·οικιιιΜιι νειΕπιιιιιιειι ννοι·ι!ι·ιι ΜΜΜ!. .

Παω· ι!ιεεειι Ρπιι!ιι: Μπι· Μι οιι:!ι πιο Απισιοι·ι: «Με ιι€ιρειΙΜιο
ΜΜΜ: ιιι Ιιιιιιιιι ιιΕπιει·ιι Βι·ϋι·ιει·ιιιι€ ειιι€πιπεεειι πππ Με θι·οι:εΙι. Βι·Βιοιπιι€
ΒΜΜποι·ι οι μια πεεοιΜιιι·υ, ι!ιιεε Πιτ πω!ιιι·ο!ι Με ΜϋΒΙιοΙιΙιειτ ιιιιΒ·ε
ει:ιιιιιιιοιι Μ, ετιινπιΒο Ζινεἱίε! πω! Βει!ιιιιιιοπ Με ιιιιρειΙιο!ιοπ Βιιιιι!ιι€ ιιι
Βιιιιιιιι,ποιι.

Ν

8πι πω” Νικ: πιιι επ πω» Ιιιιιιιιιιιι·ιι, Με πω· Ηει·ι· Ει·ιιΙιϊωιο!'
ἰιι !'ι·ειιιιιηι·, πάψει· ιπ ιιιιιοι· ΒοπΙιιιοιιιιΕι πιο (πωπω ιιι πισω· Βιοπ
ιιππ πω· Κι·ϋΠι ιιιιτει·ινοτίπιι Επι, πω· ι!πι·ο!ι νϋΙ!ιμιι, πιω πιι!ιι·δι·πιπιππε
Υ'ιει·Ιιεπππιιε Με ΜΜΜ: ιιππ πει· Βοι!ι·ιιιππε 5ι·ιιιιι· Βιιτπ·ιιι·Γο ιιι πιιιιιιπμιιιι
νιιι·ιιιοοιιιο, ιιππ πιο ΒοοΜ:ο π" Ι(ιι·ο!ιοιιΒιιππι!ι ιιιι νοι·ιςΙοιο!ι ιιι ι!ι·ιιι
ΙιιΜΗ πω θοιινοπτιππ ιιι νιεεειιιΙΜιοιι Ριιιι!ιιιιιι Ιιπειιιιι·Βιιιιιι€τ κινοι·ι!ειι
ιιιειειι. δικιο Μιεπόπιιιιιιιδοιι ειιιιΙ επ ιιι πιο Αιιιιιιιι ΠιΠειιι!, ιιιιιιει ιιιιΙΙιει

Με ιιιΒιιι€οπ ΑπΜπΒοι· όοι· θοιινειιιιππ ιι
ι π" Βιιιιιι!ι·νειεπιιιιιιΙιιιι€ιιιιεεει·

Μπι!! κιιιιοπ, ιιππ ίπιιιιΙτ Μι· ΠειιΙιιιολι·ιίι :Η ιιιΙσριιι·ι·π πω! :ιιι "ιιππ
ιιιδοιι. Ιιι πω· 'Μπι Ιιοιιιιιο πι· Βοοιιιίοι·ιιεππε π" 8οιιι·ιιω π" θι·οπιιιι.
ΒιιΒιιιιιιιιιι ιιἱοΜε !ιι·ΒΓιι€ει· ΙιπιιιιιΒιιιι, Με Μπα· Αιι€ι·ΞΗ Με Ηει·ι·ιι Ειπ
Μεοπο!`ε Με πιο όοπ Κιιιιιιιιοι·ιι €πιιιιιι:Μο νοι·ιιι€ι·, ιιππ πιο θι·οεπιι. Βο

εΐοι·ιιιιΒ ΗΜ ιιι ιια· ίεεΦι:ιι Πεπει·ιιοιι€ιιιι8. πειτε π” ρϋρει!ιοΙιο 8ιπΜ ω
οιπΒο!ιιιιιόει· ΒοιιιΗιειΙιιιιε Με ΒιιιιιεΙππιι νιιιιιιι€ει· ιιππ εει·οο!ιωι· Βοπιιπ!ιοιι
ιιππ.
Βι· »πιω ει: ιιπ1ϋι·ΙΜι Πιιι!ειι, όπεε Με μςι·ιιεειι. ΒοΒιιι·πιι€ Με Βιε

Μἱιιιιιιιιιιμπ π" θοιινειι1ἱοπ ιιι ι·Ιοιιιιοπιμιι Βιιιιιο επι· Αιινιιιιθιιιι€ δι:
ΒιιιοΙιτ Επι, ποιά” Πιιιοπ ιιιιο!ι παπι ιιι€επιιιι Γιιι!ιοι·οιι Ει·ΧΙππι1ιευιι πω·

σ



156 Μαρια Νετειιινεειισε1 πια ασια αεα Υει·ινει!αιιε α. Οειιι·ειιαεα.

(αι·εεειι. Βεαϊει·αιιις πια θι·αααε Παει. Ει· «Με αει· θιεεε!ι. Βεωει·ααε
ιιιε!ιι ααιιιααιεα, αεεε _ιι·αε Πεειιιιιαιιιααεα αει· θεανεααεα, Με ιιαει·Ιιιιααιει·
Μιιεεειι ειιαε ιιαιααιεε!ιε Ζαεααιιιιααε ααα Με Ι.εαειι ιι·ειεα !ιαααειι
ααα αεεα αεια Πει· ιιιιααεαρι·εε!ιεαεα "Νεα αει· 8ιαααε αιειαιιΙε αει·εα
ΒιιΙιειιαα αε!'ιιααεα |ιαιτειι. Με ει. Β. αιε αωειιααιι-ιαι ια Πιεαιιε!ιεα,
αεααεε!ι ιι

ι

αεα Εαινι·αι!' εαΓιιααε!ιιαεα. Με παει· ιιιααιιαα Με εἱαε
ει·|ιεαΗε!ιε Βεεειια·ει·αε Μπι· αεα Ιιιαιατ αει· θεαειαε εεΠιε ειιι'αεαιει!ι
νει·αεα ιιϋααεα, νει·ιαϋ,ςεα και· Μαι: ειαααεειιειι, ααα εε εναι·ε αει· (3ι·εειαι.
Βεαιει·ιιαα ε!ιεα αεαα!ιιιια ει·αιΙααειιτ Βεα·εεεα, Μειααει· αιε ΑααιεΜεα αεα

ιαιρεαιεΙιεα δια!ιΙεε Ιιεααεα πα Ιει·ιιεα. Βει·εειαε Με αει μαθει αιιι·ιιαΕ
αεεε!ιιααΙιτ, Ιιει·νει·ιια!ιεαεα, αααα αιε Βιι·ιιΓεεαειαε πνεεεα Μιεεειααε!ια αεα

Βείει!ιε!ιεα Αιατεε νει·Ιετιιεαα ααα Ιιιιια!ιεαα τω· αιε Πειει|ιεΙιΙιειι εειεα.
Βια δ'ιι·εεε!ι. Βειαιει·ααΒ Με ειαε ΒεαεΙιενει·αε Με: αιεεεα Βα$νιαι·ί

εε εκει; απ· ιιιϋΒΙιε!ι αε!ια!ιεα, αιιεε εε απ· αιειιτ ειααιιιΙ αει· ΜΒΜ »Με
εειιιεα, αεια ιιῖιρειΙἰειιειι ΒιαιιΙε εἱα Ειιειαιαει· αεεαεΙΙιεα αα αΙιει·εεααεα.

Δαεεεε!ιεα αιινεα, αιιαα αιεεει· Εατιναι·ί αει· θεανεατιεα μι· αἱεΜ εω
αεΒεα Μ, ααα αεεε αΕε θι·εεεΙι. Βεαιει·ααε ειιιαι Ιιειια νεΙΙαααε αει·
θεανεααεα πι· Βιιαααααε ειαεα αεΙεΙ·ιεα θεεειιιεε αειεεΜιατ ααα νει·
ααιιιεει απ, !ιαααεΙΙ: εε Με αεΒει ααι· αια εο!ειιε Βεεαιαιααααεα, αἱε

ιι
ι

νιε!ειι ιιααει·εα, αιιαιεααιεΙι ιιι ιιιαΙιεΙιεειιεα Βαιιιιεα, ΜΜΜ: Βεε|ιεεαε
ειαα, ααα εε ω: αἰεΙι νεα Βειι.εα αει· αι·ειεεαιααεεΙιεα θειετΙιεΙιιιει€, εα
νεα! ιαε αεται·Ιιε!ι αιεεεια θεεεαε ε!ιεαίαΙΙε ααιει·ιινοι!'εα απ, ιιαε!ι αιεΙιτ
ειαε Βιιαιιαε αεεεεεα ει·ΙιεΙιεα.
Νεεααειιι αει· Μπιτ Μαι εΠει· (ΜΜΜ Μπι· αιε ΠειεαιεΙιΙιεα: εατειαεεειτ

ω, αι εε ια αει· ΤΙΜ Ιιιιααι αιεα!ιε!ι, νεα ιιιαι αεε!ι ααεεειαεια ια νει·
ΙεαΒεα, αεαε ει· αει· θεἱειΙιεαΙιεα αεα Ρι·ινιιεε;ιααι ειαι·ααιαε, ια Ααεαιιααα Με
αατει· αεια Βο!ιατιιε ειαεα αει!. Ααιιεε θεεεια ααα θαι·ιεΙιειτ ιιαιαδιεα”εα ααα
αεα νειιι·ιιαεα αεα νοΠιεε ιιι αει· Πεαιει·ααι;, εεινιε Με Αειιιααι; νει·
αεαι θεεεταε ααι;ειιιααι·ι·ι ιια ααιεται·ααεα. Νιαιαιτ ιααα Μπι· εἱα εε!ε!ιεε

Ρι·ινιιει;;ιαιιι ιιΜι2 ἰα .Αααιιι·αεα, δια αιιια πα, αιιαα αεα €ειαιΙατιιε ΑαιΕ
αα εε!ιαιεα ΖινεεΕεα αιειιτ αιιααΒιιιαειιτ α·ειαεα Μια εε α: αε!·ιινει· πα
!ιεει·ειΓεα, Με ιιιιια αει· Βιιιιιιαι;εναΠ νει·αιαεα Ιιεαα, αιιαα και ααα εἱααἱΒε
απ· πα (ΜΒΜ ειεαεααε Μειωι, ιαε!ι αερα εεΙε!ιε Ααι;ι·ΠΙ'ε πα αειιϋπεα,
αααιΙιε!ι αιε Αααι·ο!ιααε νεα Βιι·αΙ'εα, ιιααεννεααετ Με. Βι αι Με: ειαε
|'ειααεεΙια;ε θεαιααααα αεεεα αἰε θειαιΙΞειι!ιειι, εειιαει·α αεα Πεειιι αει·
]αΪειαννεαι· ΒεΒειι αιε Ψιεαει·ιιεΙααε εε!εαει·, αεα αεαι Κιι·ε!ιεαειι·εαε ααα!
εεΠειι ει·Ιεαιει· Ααδι·ια'ε, νεα αιε (Μπα. Βι·αιει·ααε πα Με” ειαεαεα
ιααι8ειεα Βεαιιαει·α αεαϋαιΙατ ω, τω· αιε Ζιιαααι'ι ειιι εε!ε!ιεε νειαειιεα
ιιαιιαΙιιιαεα. Με Αανιεααιιαα αεα θεεεαεε Πεμ ἱα αει· Ι·Ιιιαα ααιια!ιαα
αιμα ααα ααμιεειιεε!ιει· θει·ιειιιααεϊε, Με νεα ειαει· θεία!ιι· τα· αἱε
θειεαιε!ι!ιεα, αιιαα είε ια Πιι·εια Ααιιε νει·ίεΙει ααα αεειαιι·ιαΙιαμ ανει·αε,
ιιιιαα !ιιει· Κειιιε Βεαε πια.

Με θι·εεειι. Βεαιει·ααε ΒιιιαΜ αειια!ιαΙα, αεεε αει· ιιαρεαιεΙιε 88α!ιΙ,
ενεαα ει· εαεΙι αιε ?ειπα αει· θεεεια8ειιααι; αειιι Ρι·ιαειρ αιιε|ι ιιἱεἱιι; αα
ειιει·Ιιεααεα νειαιιι8, αεααεε!ι αει εεαααει· ααα αιι!ιείααεεαει· Ψαι·αιΒααε
αεα ΙαιιιιΙτα αει· θεεεταειιαει·Βεααεα πιατα, ααεε αιε ΒιεΙΙαα8, ανειεΙιε αἱε

Κιι·εΙιε αιιαιιι·ε|ι ει·Ιιια88, αἰεΙιτ ααι· εἱαε ααι;Ιειεα αϋαει.ιαει·ε ιε8, ιαε αιιε|ι
αει· Νανα· αεε!ι ια Κι·είτ αιεΙιεααεα θεεεια8εαααι;, εεααει·α εαειι, ααεε

αιεεε Βα·ΠιιαΕ αεα ααι·εΙι αιε θεανειιαεα ιιααεειι·εΜεα ΒεεΙι€εα ια εΠεα

νωειιαιεΙιειι ΡααΝεα εΙειεΙιαειαιιι€, Με αιιαιι αεαεαιιΙα αιε Πεεειαε νε!!
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ειιιππιο πιο Μϋο!ιο!ι!ιο11: οιοοο 1'τ1οπ!ιο!ιοπ νοι!ιο!ιπιοεοπ ιιιι!εο!ιοπ Βιιιιι
ιιππ Κιτο!ιο Μοτοπ.
Πιο στοεο!ι. Βοι;!οτιιπε Μ πο! ποπ Πι·ιιιιπ πιοιιοτ Ποεοιπο !ιοτοπ,

ποτ Κιτο!ιοπ8ονιι!ι !π ποτ ιοι·εϋ!ιπ!ιο!ιιιιοπ !ΐο1εο Λ!!οο ιιι 8οινι1!ιτοιι,
απο ιτοοιιπ πιιι ποπεο!!ιοπ νοτοιπ!ιοτ πππ ιπ πω· (δοπνοπ1.ιοπ πιιοοειι€ι
ντοτποπ Μ. 01ο !ιοπιι ιπιτ ποπι τοπ!ιο!ιοπ Βοπ·ποει1εοιπ, ιι

ι

ποπ τοιποιοιι

Λ!ιοιο!ιιοπ εο!ιιιππο!ι πο !ιο!ιοπ ιιππ 1'οτποτ :ιιι !ιοππο!π, πιο Ηο!!'ιιιιπ8 ιιιο!ιι

ιιιι1'οο!ιοπ, ποοιι ιιιιο!ι ποι· ιιιιιιοι!ιο!ιο τω.ι πιοεο Πο!ιοι·οοιιΒιιπε €οινιπποπ
πππ ποτποο!ι !ιιιππο!π ντοι·πο.

Απιποι·1ι ιιι18. Ζιιι· Ει·οι1πιιιιιο «Με νοτειο1ιοπποιι ΝοιοπιτοοιιιοΙο νοτινο1οοιι

Μπι· ιιοο!ι πο! πιο απο ΙΙιι!!ιο ποι· ρπροΙΙΙοποιο άΙΙοοπτΙοπ νοιιι Η'. Βοοοιιι!ιοτ 1800
!πι τ'ο!ιιοπποπ Ποία ποπ Ατο!ι!νο. Βιιο Βιιιιιιιιιι·ιοτ ,.Βοπττο!ιο Πι!!τοϋΙπιι“ 1881 Ντ. Η

(7 Κοτ1οι·ιι!ιο 9. .1ιιπιπιτ) ιιιο!ποι νοιι οιιιοτ ποιοι Μιιιιιιοτιιιιπ οιπι;οιτο11'οποπ Ποιο ποπ
Ποπ, ινοτπιιο!ι ποι· ΕτιΜεο!ιοΕ ινοποτ ιπο!ιτ ιιιι :πιο οσε. Ιπιοι·ιπι, ποσο επ Με Ζιι
ιιοοιι?ιιιππιεεο ιιι πετ Οοιινοιιι1οιι ι,ιοιιιιιιποιι πιο, οοιιποι·π 81ο!ι πω· ιιιι πιο 1ι1το!ι!Ιο!ιοπ
Νοτιιιοπ 1ιιι!ιοπ απ!.

2
.

Ποοποπ-Πιιτιιιειοπι.

Π. Ψοπ·ΙΒιιΠεοπ ιΉιοι· πιο Ιιιιιιιο11ποΙιο ΙΩι·ο!ιοιιΙ'πιι.ο
πο” οιιιοπι πτιιιμοποοιι νοτοο!ιΙιιμο οιοοο ποιι1ει·!ιτιι Ρτέ!!ιι1οιι :ιιι ποπ Βοοιιιιιιπιοπ

!ιοο!ιινϋτπιέοπ Εριεοοιιιιι Βοπιεο!ι!ιιππο ιιππ 0οιιοι·τοιο!ιο.

Μιιπ !ιιιι :ποιοι πππ πιιι: Ετ!'οΙο ιο Βοποπ Οι!! πιιι·ι!!ιοι· πιο οπε
ίι'ι!ιτ!ιο!ιοπ ΑΙι!ιπππ!ππποπ νοπ !)τ. Μαιο· ιιι ποπ 1'ι·ιι!ιοι·οπ ιιππ 1

ο ποπ

ίο!ιιοπποπ Ηο!'ιοπ ποο Ατο!ιινο, πιο πιο πἰο ἰπ πιοεοπι Ηο!'το πιο: νστ!ιοτ··

Βο!ιοιιι!ο !!π!ιτι!ι: Βαποπ) ιιππ ιο .Ναι·.τοπ (τω. ποτπ!ιοτ οιποιιινοι!οπ Μπίπικοτ
πωπω! τοπι Μοτο ιιππ ω. Γο!ι;οπποιι Μοιιιιιοπ ποπ α. 1800). !”οι·ποτ ιιιιο!ι !πι
π.ι·|οττα”οΙιι'.ιοποπι ιιππ..ωιιι (οι. Μϊοποτ Ζοἰ|ιιπ!| πι. 8ηιιοιιιοι-τ, !ιοεοπποι·π
ιιιιοι· πιο ειιω"Η νοπι Π. 8οιιι!ιτ. 1800,_Πω!.το!ιΖοππ, 8οιιιιτοιπιιιιις. ποτ
Αυπο!ι. Ροιιιο. 1800 Ντ. 107. 100. 111. Ι(πίπ. Ε!. 1800. Ντ. 152 Ποπ.)
πιιτοιιί ιιι Ποι·πι.ιΙππ! (νι;!. Μπέικον· .Ϊοιιτιιιι|, .!ιι!ιτοιιππ 1800. Ντ. 288 πιο

διι!ιτιι. 180!. Ντ. 0
) νοι·ειιο!ιι, πππ επι: ιιιο!ι ΒοΒοπνιιιτιιΒ 8τοοεο Μι!!ιο

ἱπ !!πτ|οπιποη|, πιιτο!ι πιο διοιιπονοτειιιιιιιι!ιιπποπ οιοοο Βιιιτιιι Βοποπ
π!ο !τιιι!ιο!!εο!ιο Κιτο!ιο !ιοτνοτειιτπ!”οπ. ”!)ιοοοε Βοο1το!ιοπ, πιο !ιιτο!ι
!ιο!ιοπ ιιπ8ο!οΒοιι!ιοποπ να πιο Κιιιιιιιιοι·π ιιι πιο!ιοιι, πππ πιο Βοο!πο ποτ
Κιι·ο!ιο πιιτο!ι Κοιππιοτιιιοιοι·ιιιιιοπ 1'οοιοοικοπ ιιι !ιιεεοπ, πιιιιοποπ Ποπ
νοπ1.ιοποπ ποπ διεπει: ιιππ πω· καιω Πιτ πιιιιι!ιιοε18 πππ ονοπιιιο!! ιιπ
8ι!ιιε :ο οι!ιΙΙιτοπ, 182 ιποιποο !Στοο!ιτοπιι παο Βοποο!ι!ιο!ιοτο, απο ποπ
!ιιπι;οι· Ζοἱι ι.ιοΒοπ πιο !ιπι!ιο!ἰεο!ιο Κιτο!ιο ιιι !)οιποο!ι!ιιιιπ ιιιιιοτιιοιπιιιοπ
ινοτποπ Μ. 018!. ο!ιοπ Β

.

οο Π.) πιο Απε111!ιτιιπποπ ιιι ποτ Ει·ππ. τω.
ΒοπΙτ.το!ιτϊβ. Μο Κιτο!ιο πια! πιιπιιτο!ι ιιτ!ποιιιιο!! πιο ι!ιι·ο @πιο
Βο!!ιιιιοιπππιΒιο!1: Βο!ιι·πο!ιι:, ιιππ οι: ινοτποπ πιιτιιπε ποο!ι π!ο Βι·ϋποιοπ νοτ

απο!ιΙππποπ οπτοιο!ιοπ. Βοτοιιιι πι! πιιππτο!ι πιο [Απο ποπ ετοιοοπ Ετα
!ιιιιο!ιο!'ο τοπ Ε”τοι!ιπτι; πππ ποπ νοτιτοΕ!ιο!ιοπ Β1εο!ιο!!ι νοπ Πιιι!ιοι·8,
ιποπεο!ι!ιο!ιοτ Ψοιοο :ιιι τοποιι, οιπο μια !ιὶ!1'!οεο ι;οιι·οι·ποπ. Βοι· Βοποπ
πιο Βιοπιιιιπ ΜΜΜ: τοπ πει· :ινοποιι Κοιιιιποι· οιιεο!'ιιο!ιτο Βιιιτιπ Μ "τπτ

!π Β'ο!Βο ποι· Επιεο!ιιοποπ1ιο!ι ποτ Ποτιπειιιπιοτ Βοιιιοτιιπε πιιιποπι!ιο!ι πω:

!ιτονοπ Μιιι!ειοτο νοπ !)ιι!ινιο!ι, πο πιο ιπ Β'ο!Βο ποι· οο!π: οοπιιοτνιιι!νοπ
πππ ω: ππο!ι€οιι Ηιι!ιιιιιε ποι· ποτιι€οπ οι·ειοιι Κιιιιιπιοι·, ο!ιιιο Ψιτ!ιιιιιΒ
Βο!ι!ιο!ιοπ. Γτοι!ιο!ι ιιππ ποτ 0'ιππ, πποεοι!ιιι!!ι πει· "οιπεπ Κιιιιιιποι·.
ιιππ οι·ει τοο!ιι το !ιοιι!οπ ιιπ!'ιιιιιιοπ, πο παω πετ Βιιιτπι οποιο ποπ ποο!ι
»πιο εποε οπ1'Βο!ιοτι ω. Πιο Γοιππο ποτ Κιι·ο!ιο ιιππ ιιι ιι!!οπ Ι.ϊιπποι·ιι
ιιιιιιιιοποιοικι ιιππ ο!ιπο :ιιι οτπιι1ποπ ι!ιοιιο, ιιππ παπι οι :ο ίοι·1εο!ιι, πο



Με; πωπω. 1.1οι ποπ: ποπιιιπποπ π
. Βιοπιιι€ι ν.Μ” π. 28. οικω 1854.

"πο" πιο πποισπ ιιι ποπ οιπιππποπ Ι.ιιπποι·πποι· Βοιιιο παπι πιο πιο
ποεοπιιιιοι· ποπ ιιοι ιιιι·οιι Ιππποπιππιιιοποπ νοι·οοιπιπΙππ.ςοπ ιιοινοι·Βοι·πϊοποπ

Βοινοπππποπ πιο οοιιινοι·ειτοπ Κπιππίο επι ποετοΜπ πω»... ΜΕ ιιιπ ππιοι·

πιοεοπ_ι.ιιππιππποπ οτοπιππι: πι." πιο Βιιιιο ποπ ποπιοιιιιοπ Επιιιορριποι
Μι Βιοπιιο, ου ινιιι·ο ιιπ πω· ΜΗ, οιπο οϋοι·πιπιιΒο νοι·επιπιπιπππ πιο ιι

ι

Ψιιι·πιιιιι·π επ ιιπιτοπ, πππ οοποπ οιπο ποιοιιο διοιΙππο: ποι· Μπιιριιεοποπ
Κιι·οιιο ιι

ι

ΒΘπιποιιιπππ πω· (πω: πππ ποι· ινοπ, ππιποπιιιοιι κι: πρι·
ποπι.ιιοποπ Νιιιιοπ Μπιτ 80 ρι·οιοοτιι·οπ. ιιιοπ ΙιοοπΒιιοπ ποι· ποιοι ιιιιιοιπ
πιιιοιιιοπ Βιιιοιιϋίο ιιπ ποπ Μπι! ιιι κινοπποπ, μπω· πω· Μιππιποι· Βιμ·
ιε·8ππΒ πο: ιιοιιιοεοπ Ππι·οοιιιο. Ένοππ οποιι ποι· πω, πιο ιπιιποι· πιώ!
Μπι επιιππ. 5ο πω! οι· Μπι πι: ποπ πωπω ιιι ποιοι”. ιιιιιιιι· ποι·
Πιιππ 0ι·ππππ8 "πιο", π. π. π. π'οππ πποοι·ιιΒιιιοπϋΐο ι'πι·ιι'πιιιιοπ πω.
Μι ιοοιιιιοιι, επ ιινιι·π πιο Κιι·οιιο ποοιι 'νιώσω ιιι ιοιποπ ιιιιιιοπ."

Ψιι· ιιιιιιοπ Βοοιππιιη πιοεοπ Ποποπιιοπ πωσ ιιοοπιιοιιιϋπι·οπ οπ
Βοοοιιοποπ Ρι·ιιιιιιοπ πιει· Βοιιπι οοποπ ιιι οοιιοπ. Πιο πιιππωιι-ιω
ποοοοιιιοπ οοιιοιπτ υπο ιιπππιπποπιιο!ι νοπ ποι· ?κοπο πιιοπιιππποπ, κνοΙοιιοι·
ποπ ποπ ιι0ιπιπϋιπι.·;8ιοπ @Μι Βι80ιιϋϊοπ οι.. ιπιππ:ινο ιι

ι

ποι· πω”
οι·οι·οιίοπ οοΠο. Απι πο!ιοιιοποπποιοπ πωπω οπ "Μ, πιιοο πιο ιιομο
Βιεοιιππιπιο ποποιοΙνοι·οοπιιπιππο πω· ιιοπιιι58ο οπιπιιιωιιιιω νοπ
ποπ ιιπιοι·πι·ιιοιποπ Βιοοιι6ϊοπ οπο: ποποι νοπ ποπιιοπιποπ ιιοιιοπ Κιι·οιιοπ
Πιι·οιοπ νοι·οπιιιοετ π·οι·πο. ντοιοιιοι· πιιοιι πω: νι·ι·ιιιοπιιι ποτ, πιιι·οπ ποιπο

Βοπιιιιιππποπ πιο Μεοιιππιοιιο Υοι·επιπιπιππο επι Ψπι·πιιιιι·8 ιιπ ε
.

1848 επ
Βπιππο Βοιιι·ιιοιιτ επ ιππιοπ.

π

Ιπποιπ Μι· επιοι· @ποπ Βιιπιιοπ Παπ ποπι π·οιεοπ Ει·ι·πο·ιεοπ που πωπω,

Βριεποποιοο ππιιοιιπιπ.ι·ιιοπ, πω! πιο Μππιοιιιιπο· ποι· ιιοι·οΒιοπ ππ.μπμι'.ι·ρποπ,
πο!οι·ποίοπίσοποπ, παι·ιπο·ίππ!οτ π. π. π. 8ιπππονοι·ππππιππι;οπ κι·οοοπ ΜπιιδοΙ
ιιπ Βοιιπι Μι' πιο Ι'οιι.;οιιπππ Ι·ιοΓιο ποπ Αι·οιιιι·π νοι·οοιιιοποπ πιιιεποπ.
ννοιιοπ πιτ πιο· ιοποοιι ποιοι1ει ίοιεοπ ιιιεεοπ:

8. πιο τωι·ΙΕι:ΗΒο Ήο!ιοι·οιιιιιιιιιΙ'0 επιποοιιοπ που ΙΞιο·π..Ιι.
|ιοεπιποΙιοιι ΒοεΠοι·ιιιιε απο! πω" ΒΙπο!ιππ'ο που Μπ!ιιι

1π Βοιτοπ' ο" Βο,οοιιιπι.: ποι· ΜιοιιιιοΙιοιι νοιιιιιιιιιιοεο ποπ Βιιιιιιοιι ιιπ· 1ιπιππιιοοιιοπ
πιω, ποιιετ ποπ Ει·ιιιιιιοι·ιιπποπ. ινοιο!ιο 8ο. ΕικοοΙιοιιο ποι· Ποπ· ιιιπιειοι·μπειποπι

Ι·"ι·|υ·. π. ΒιιΖιυπχΙσ ιπ ποι· οτειοπ Κπιπιποι· ποι,;οιιοπ ποτ.

(Απο ποιπ ΙΙοιπιοι· Ιππι·ππΙ 1880. Νι·. 264.)

ι. Ρ|πϋπποπποποίιιπιπρ. 1
) »θα Βιοοιιοι' ποπ πω” νικ! πιο ιιπ

οπ1ιοπεο προ θι·οοειιοι·οοοιιιππιο ποιππιιοπ ιιοιιππιιοιιοπ ΜΒΜ. Κιι·οιιοπο
ιιι'ι·ππποπ, ιπιτ νιιι·ποιιπιτ ποι· ππιοι· Ροο. Σ

. επ ιιοποιοπποπιιοπ Αποππιιιπομ,
πππ οιιΒοοοιιοπ ποπ ποπιοπιποπ κιι·οιιοπππιιοι·π, ιιιποιοιιιιιοιι πω” πιο
Βιιιιο: "πι ποπιιπιοι Βι·οι;ιε οιιοτοπιοπι“ οιπ ππποι·οο νοι·ι'πιιι·οπ πποι·ππο8,
οποι· ιιι ννοιοιιοπ οιποιπ Πι·ιιιοπ οιπ πιτ οπποπιιιοιιοι· Ει·ινοι·ιιειιπ ιιοι·ιιιιοππιπι
Ρπιι·οποΕι·οοιιι επετοιιτ, οοιιιπτειιππιιι€ ιιοεοττοπ. Ποτ πωπω· .πιο πω;
ποιπο Ει·ποππιιπποπ επ ποπ Κιι·οποπιιι'ι·ππποπ ντιπ ποιοπ ΥοτϋποπιιιοπππΒ
πιιπ πω· Βι·ιιιοιιιιπε «π. οιιποπιοοιιοπ Ιιιοιιιιιιιοπ ποι· (ι'ι·οοπιι. δισκο.
ι·οΒιοι·ιιπέ νοι·ιοποπ. μπι πιο” ιπ ω. διπππ ιιι οοποπ, οιινοη;ο Διιιιιιιππο,
ποιοιιο οοποπ οιποπ Ει·ποππιοπ ιπ Βιιι·οοι·ιιοιιοι· οπου ροιιτιποποι· Ηιπποπι
οιια·οιιοπ οοιιιοπ, οπο πιο Ιπνοιπ.ιιιιι· «πω, ποιτοππ ου ιππ‹·ιιοπ. ΠοΒοποπ
νι·ιι·π πιο Πι·οοειι. 8ιποιει·οοιοι·ιιπο, πει·οπ Αποιοιιτ οι: πιοιιτ ιιοιπ ιπιππ. πω:

Μοοιιππ. Ει·ποιιππποει·οοιιτ ιιι ?κοπο ιιι ετοιιοιι οπο: επ ιιοοιπιι·ποιιιιεοπ. ποιπ
ιιππιοι, ινοππ οοποπ @ποπ Ει·παππππι Βοποπιιοπ οιιι0ιιοπ ι"τποπ. πιο π

;
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!ιάι·Βει·Ι!ε!ιει· οάει· ιιο!!!ιεο!ιει· Βεε!ε!ιππε νοι!!εεεπάειι Απεπιπάε πιο!ι! νει·
οπ!!ιε!!επ, εοπάει·π πι!! άειιιιιε!!ιεπ !ιιετϋ!ιει· ιπ !!επε!ιπιειι ιι·ε!επ.Δ

Βο!!τε ά!ε Βεε!ει·ππε !ιιπει·ππ!!ι Μοιιετε!'ι·ιει ιιιιε!ι δειιο!ιε!ιεπει· Απιτε!Βε
νοπ άει·· ε!ε!τεείππάεπεπ Ει·πειιπππε !ιε!πε Ει!ι!ιιι·ιιπε π!ι8ε!ιειι, 8ο νικά

επεειιοπιιιιεπ, άιιεε Εειιιε Απειεπάε επιπεπειιετε!ιειι.
Βε! άεπιειι!μπ Κιι·ε!ιεπρΓι'άπάεπ, επ ινε!ο!·ιεπ είπειιι πωπω άπο

_ Ρι·Ξεεπτει!οπετεεΜ επε!ε!ι!, εινα! άιιιιεε!!ιε νει·Πι!ιτειι ειιιιι·ειεπ.κ
Ποπ Μ!π!ε2εηιι·ίιειάεπιεπ Ρι·ει!ιει·τπ π. Πε!πιιω Εικε!!επιι: Μι !ιε!ιε

άεπ !ιι!ιε!τ ά!εεεε Αι·ι!!ιε!8 !ιει·ειπι ιιι άει· εινειιεπ Κιιιιιιιιει· ετ!άπιει·8.
Βε ιι·ϋι·άο επ ινε!! ίιι!ιι·επ, άει·πιιί ιιιιεΗ!!ιι!!ε!ι ειιι·ϋε!απ!ιοιπιιιεπ. Πειι
Εει!ιο!!ιιο!ιεπ !!!εε!ιοΓεπ μποτ! πεο!ι εεποπιπε!ιεπι Πεε!ι!ε άιο Ει·πειιπππε
άει· !!ιιιειι ιιιι!ετΒε!ιοιι0Π Πε!ει!ιο!ιοπ. !ιιι θτοεε!ιει·εομ!ιππι Ηειιπειι !ιιι!ιεπ
πιο ά!εεεε Με!!! Με επιιι ι!ε!ιι·ε 1830 ιιπ!ιεε!ι·Μεπ ιιπεεεϋ!ιι. νοπ άι
επ ινιιι·άε πιο Ζιιει!ιιιιπππ8 άειι !!ιεο!ιο!'οε ι·οπ Μπι” επι πάει·ειι νω
!ιι!ιι·ειι ε!πιςε!ιε!ιεπ, ΐνε!ο!ιεε ιιιιιιι. ιιπά παπι· επει επτειι θι·άπάειι, άει·

ιπε!επ ν!εάει· ππ!'Βεεε!ιειι ω. Μεπ !ιιιι πιι!”ε Νειιε Πα: επιςεποπιπιειι,
στ” ίπ ά!εεει· Βεια!ε!ιππε ιιι ε!!επ επάει·επ Ι.ιιπάει·π ει! Βεο!ιτ !ιεε!ε!ι!.
Νεε!ι οπποπ!εε!ιεπ οτιιπάειιαεπ Με άει· !!!εε!ιο!” άει· ε!πιιιδε Ρ!'ιιι·ι·ει· ιιε!πει·
!)!ϋεεεε; ά!ε !!!ιι·ιεεπ Ρ!'ει·ι·8ειει!!ε!ιειι ιιιιιά πω· ιιε!ιιο Ύπατο, ει· ε!!ε!π
!ιπτ ά!ε νετππιπ·οι·ι!!ε!ι!σε!! Με ι.ιιι!ε νετινε!ιππε όει· Βοε!ποιεε. Ειπε Ετ

πεππιιπε άει· !πι!!ιο!!ειο!ιεπ οπωωιπι άιιι·ε!ι άπο δ!εε!εο!›ει·!ιεπιιι, πω!
ιινεππ άιιεεε!!ιε ειπα· επάει·επ οοιι!εεε!οιι ππεε!ιοι·8, πι: πι!! ά!εεει· νει·
ιιιιιιι·οια!!ε!ι!ιε!ι μι” πιινει·ε!π!ιιιι·. Απε!ι ά!ε πεπεετε !ισά!πο!ιε Παοκ
ε!ιιιιι€ ει·Εεππι Με !!εο!ι! άεε !!!εο!ιοΓιι πιο· Ει·πειιιιιιπε άει· Ρ!`ει·ι·0ι· ππ
επε!ιι·ίιπΗ; ππ.

2) ,βιο !ιειάεπ !πι!!ιο!!εε!ιεπ ΡΓει·ι·ειεπ :κι Παι·επιίαάΙ πιιά ά!ε
Βιιι!ιο!ιεε!ιε Ρ!'ιιτι·ει επ θι”ε.ι·.ι·επ !ι!ε!!ιειι άεπι Ρεποπετ δε. Κάπιε!. Ηο!ιε!ι
άεε θι·οεε!ιει·εοπιι νοι!ιε!ιπ!τεπ. Πει Μ: ]εάοο!ι ά!ε Α!ιεἱο!ι£ άει· θι·οεε!ι.

διεε!ει·εε!ει·ιιιι€, επε!ι πε! ά!εεεπ 8τε!!επ ιπ Ετ!εάιπππεεΓά!!επ άει· Ρι·!ιεεπ

ιιιι!οιι ε!π Βεπε!ιπιειι πι!! άειιι Β!εε!ιο!” νοι·επεπε!ιεπ πι! !εεεειι.“

Τι·ει!ιει·ι· ε. Πα!συζι;|:: Πεεεε!!ιε !ϊετ!ι!ι!τπ!πε !ιεει.ε!ιε ιιι άει· ενεπ

Βε!!εε!ιεπ Ιί!ι·ε!ιο. [Με Βεε!ιτ άει· Ρι·άπεπτει!οπ άει· !πει!ιο!. Πειει!!ε!ιεπ 50
Πει·πιετπά!: ιιιιά θιεεεεπ !ιει·π!ιτ απ! ε!πεπι νου άεπι Βιεο!ιο!'ε ·άεπι Ηει·ι·ιι

θι·οεε!ιει·κοΒε εειιιιιε!ιτειι Ζιι€εειιιιιάπιεεε. Πιο Βεε!ετππε ννϋπει:!ιιε άπει
εε!!ιε, ινε!! άεπ Πι·οπε!ιει·ιιοπει Κϋπιε!. Ηο!ιε!! οιπ ερεε!ε!!εε !πιετεεεε
!ιε!›επ, άιιεε πει·πάε ἱιι ά!εεεπ !ιειάεπ Β!πά!ειι ά!ε !τει!ιο!!εε!ιεπ Πετιπ
ετε!!επ νοπ εο!ε!ιεπ Μάππει·π νει·εε!ιεπ νει·άεπ, ά!ε Λ!!ετ!ιοε!ιε! !!ιιιειι

ρει·εϋιάιο!ι ειιΒεπε!ιπι ειπά.
`

Π. Ριά/αποεπ. 1) ,βοά Βεε!ιι άειι Β!πε!ιο!”ε, άἱε Κεπά!άπτεπ Με·

'Γ!ιεο!οΒιε Μ· ά!ε Απ!'ιιπ!ιπιε ἱι
ι

άιιει !ι!εο!ιοά!ε!ιε 8ει·ιι!πιιι· ειπετ νοιι !!ιπι

ειιιιιπ:ιε!ιτεπάεπ ιιπά πιο !εἰιεπάεπ Ριιι!'ιιπε επ ιιπ!ετετε!!ειι, νικά επει!κεππ!.
8ο !ειιΒε !ι!πε!ε!ι!!!ε!ι άει· ι!ιεο!οε!πε!ιεπ Βιιιά!επ ά!ο άει·πιιι!!8ε Βιο

ι·ιο!ι!πιπ; !ιεειε!ιτ, νικά άει· Βιπο!ιο!” ιπ άει· !!επε! πππ ιιο!ε!ιε άϋπε!ἱπεε

ἱπ ά!ε πι!! άεπι δειπιππι· νει!ιππάεπε !)ιά0!0Β!50!ιο Ι.ε!ιιιιπετε!τ επίπε!ιπιεπ,
νε!ε!ιε ά!ε εο;;επιιππιε Μειπι·ισ.Μειιι·άίππε ιπιτ Ει·Γο!ι; !ιεε!επάεπ !ιιι!ιεπ.
Ηιετνοπ Μιά άει· Βιιιο!ιοί πω· πάει !ιεεοπάει·ειι Οπιπάειι, Με πειιιεπι!!ε!ι
εινα ιιιΈά!!επ. ενο εἱε!ι Ρει·εοπεπ, ά!ε !ιει·ει!ε πι νοτεετϋε!!!εΙι !πε!ιεπιι
Ίι!ιι·επ πιοποπ, άεπι επιει!ιο!ιεπ 8ιεπάε ειι!άπιεπ κινο!!επ, Απεπε!ιιπεπ ε!πιι·ε2ειι

παπι. ιιεε!ιάειιι ει· ιι!ι:!ι νοπ άει· ειίοι·άει!ιε!ιεπ ε!!πειιι0!!10Β ΒΙΒΗ" άι!!!
!ιαι·εΠειιάεπ Κιιιιά!άιι€επ !!!σει·πειιςΦ πιο πι. -π
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8οΙΠ:ο οἰπ Βοιπΐποι·ϊι1πι πιιοι·οι·πιπ οπἱοΜοΦ ννοτποπ, εο πππ! πἱο
στοοεπ. Βτποιετοεἱοτιιπο καμπ πωπω ΡιιιιΜοο οἰπ κι·οἰιοι·οε Βοποππιοπ
ππτ ποπτ Βἱεοποί Μπι Ζινοοδεο οἰποι· ῖ'οτειπιι‹!ἱἔιιπἔ οἱπΙτοτοπ Ιοοποπ.

Σ) Βοοπ 80 κνἱτπ ποπ ΠοοΜ πω: πωπω πἱο θοἱει!ἰο|ιοπ, ποοπποπ1
πἱο οπεπἱΙΓεινοἱοο ππ 8οοΙεοτ8οτπἰοππτ νοι·ινοπποτ κνοι·ποπ, Με ποππἱπνο

Ποποτττοεππο νοπ Κἱτοποππιπιοι·π εοΙοετοιπππη; επ ρι·ϋ!'οπ, οποτ!ιπππ8."
ΙΙΙ. ΙΜπ:ψΜιπτποπ”οπ!οὐατἐοι'£Μ" άπο θοι“.κ!ἰι'οποπ. ,,!)οι· πωπω απο! ·

πἱο ΜεοπΙΞοπο ΟοτἰοΙιιεΙπιτΒοΗ: πω: πω πιο-ιο” ϋοπ11ὅἱΞοπ ἰπτοτΔρτἱοεΙοι·
Ιἱοποπ Απίίππτππ8 πππ νοτινοΙιππΒ ἱΙποι· Μι·οΙιΙΙοποπ Αοτπ1οι·, ππτοι· νοτ
ΒοποΙ£ ποπ οπποπἱεοποπ Βοοπτεοε, οπεπποπ πππ επ πἱοεοιπ Βοππίο οἱπ

ΒοππΙἱοΙιοο Βἱϋοοεππἔοκἱοπτ απ: εοἱποιπ ΒΕ1πο £οτποτπἱπ Βοετο!ιοπ Ιοοποπ.“
Ρτοἱποπ π. Ι)πΖωι:οΙ:.· Βἰοεε πεπ οπο” πο!ιοπ Βοεπιπποπ: πω; Εοππ

ποιπ ΒἱεοΙιοΕ Με πω. πίοΜ νοι·ννοποοι·π, πω· πἱο πππ ππ1οι·οοοτππο2οπ
θοἰειἰἰοποπ πΙο ΠἱεοἰρΙἱπ οπεοπϋποπ. Β Βοιἱοπτ οἱοπ πἰοεοο ΒοοΜ πο2πτΠοπ
πω· οπΕ' τοἱππἔοἱοτΙἱοπο Αππο!οΒοπποποπ.
Ν. ·Βοπιἱποι·ἰο ρποι·οτπιπ. »ΨΗΙ που ΒΙεοποί οἱΒοπο οπιἱποτἱο οπο

τοι·πιπ πποπ ποπ νοιπ ΟοποἱΙἱππι ποπ ΤτἰοπΙ: νοτ8οεοπτἱοΒοποπ Νοπποπ
οπΕοπτοπ, πο πππ πιιπ πἰοοοε ίτοἰ. Βἰο 8τοο1ει·ο8ίοι·ππ8 ΠΜ ἱπ πΕοεοπι
ΓοΙΙο που ποπ Ιποροοτἱοποτοοπτ."
Τί ?'ό.τσΜί!οί. »Ποτ ΒΙοοποΐ ννοἱπο£ επί πἱο Βοετοποπποπ ΜτοπΙἰοποπ

'ΠΜ πω. Βοι·εοΠιο πνπ·π ποπ στοεεπ. Β1οπτετο8ἰοτππ8 παι·ϋποι· Απποἱρο οι·
Μο12οπ, ονο!οπο ΚοππΞποΒοπ πατώ ΕτπρΓοπο πο: πϋποτοπ ινπωπ ιππωπ
ἱπ ποπ 8οἱειΙἰοποπ διπππ οἱπεοττοτοπ εἱππ."
Β'τοπιοι·ι· ο. Πα!ωιπΙε: Εε Μ: ΙιἰοτπιιτοΙι επ ποιπ Βοο2οποπποπ πἱοΜο

ΕοΕπποι·τ ννοι·ποπ.

Ή. Βε!ιοϊοποαπ!οτο·2”οπί. »Μο ΒοϊτιιπΒ πππ ΠοΒοι·ννοοπππε ποε ΕοπιοΙ.

ΒοΙἱΒἰοποππιοττἰοπτοε επ ω] ϋποπιΠοποπ Βοπιποπ ]οποι· ω: |ωπππ2 ποπ:
ΒΙεοποίο που."
Ρι·οΗιοι·ι· ο. Βο!ωξη!ε.· Βο Μ: πΕοοε οΒοπἰοΙΙοΞἰπ ποιπ ΒοππΙοπἰοτ νοπ

1882 Βοτοἰιε νοι·οοεοποπ.
Ή!. Ρ'οτππ!!ππ'οο· πιο ποπ Ζο7ισ·οτ·π που· Ιεει!ποίίοο7ι-!πεοΙσρ'οοποπ Πισπί

2εϊ2 πω· Ππτ“τεω·ίΙΖΙΙ. "ΡΜ ποπ ΜΗ, ποοε ποοϋείοπτϋπτ Μι·π, Φο ΙτιπποΙ.
ὶποοΙο,οἰεοπο ΓποπΙιπ$ πω" π: ΨἱτΙτεπιπΚοἱτ €ι·οτοπ επ Ιοοποπ ιιππ πππ
ποτεοΙΒοπ οἱπ πϋποι·οο (ΜΜΜ επ νοτΜπποπ, ΜΜΕ νοτ8πποἰ8ο νοτοἱπ-
Βοι·ππΒ πννίοοποπ που θι·οοοπ. 8τποτει·οΒΕοι·ππε πππ ποιπ ΒἰεοποΓο νοτ
Βοποποπ, εοκνοπΙ πιο ποπνοτπϋΙιπἰεο πο:: Βἰοοποίε :κι ποπ Βο!ιτοτπ
που Γποπ!ΗΕΙ:, Μο πεπ ποτπ οοπνἱο£ο.“
Γι·οἰποι·ι· ο. Πα!ιοψΙκ.· δίο εοποπ, ιποἰπο ΒοοΙππνοτοπτοπποπ Ηοι·ι·οπ,

ππεε Νοε πἰο ΜϋΒἱΠοπΒοἰτ οἱποι· ΨΠοποτποι·πο!!ππε που Επιπο!. Ροοιπω;

επ πω· Ι.οπποεππἱνοι·οἱτοτ, πἱο νοπ ιποποποπ 8οποπ Βοινϋπεοπτ 'πω, πππ
πἰο ἰπ ιππποποι· Βοιἱοπππρ.: Μἰπεοποπεινοττπ εοἰπ πιοἔ, ΒοινοπτΕ ἰετ; ποστ
απ· ἱπ οἰποι· Ψοἱεο, νοΙο!ιο Ποπποππςοπ οπτερτἱοπτ, πω: πο! οπποι·π
ποπτεοποπ ΠπΝοι·ιπιπιοπ, κνοΙοπο ΕοιποΙΙεοπ-ιποοΙο8ἰεοπο ΓοοπΙιπτοπ Βοεἰιεοπ,
τυπο Μϋπετοι·, Βοππ, ΤΗΜπεοπ, Ρι·οΙοπτ8 Βοετο!π, ποπιΠι:π π: νο:ΜππππΒ
Μ: οϋποπι Οοποι'οΙο.
ΉΠ. ΡΙοοοπιιπ ι·οεῖπιπ. ”Κἱι·οΜἰοΙιο Αποι·πππποοπ, ννοΙοπο πἰοΜ ἱπ

ΜππΠἱοπο οπο: ΜΗΒοτΗοπο νωπιππω οἱπμτοἰΓοπ, ποπποι·π πω. πιά” τοἰπ
Ηι·οπΙΕοπο θο8οποιοππο πωπω", ΒοππτΓοπ Βοἱποπ ΡΙοοοτ. Ή'ο ἰιιποεεοπ
οο!οπο Αποι·ππππΒοπ ΠΜ· πἱο Β:οοιει·ο8ἱοτππ8 νοπ Ψ£οπιἰΒΕοΞτ οπου Βο

ποπποι·οπι “ΕΜΗ” πω, πο: π1οεο πο: °νοι·ποποπ, πο" που Β1εοπο!'
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Πιτ εοΜιε πω· Κοιιιιιιιιεειιιι!ιιιιε ιιιιιι!ιοιΙειι ενει·άο, ινοΙι:!ιοιιι νοι·Ει·ιιι1οιι

«Με Βιεο!ιοΓ ΜτειτννιΙΙι8 οιιιερι·οο!ιοιι 'πω. ΙΜ Μαι, ροΙΜεο!ιο οόει·
Βιιι·Βει·ιΜιο νοι·ιιιιιτιιἱεεο Μι·ϋΙιι·ειιι|ειι Αιιοι·ιιιιιιιι€ειι Μιά πιει· Βιει:!ιοί

νοι·Ιιει· ω: Μι· θι·οεειι. Βτιιιιτετο8ἱιιτιιιι8 ΔιεόοεπιιιΙ Βοεοιιι!ει·ο νοι·Βιιιιά!ιιιιΒ
ρΠοεειι από ιιιοΜ ιιιιάοι·ε Με ἱιι ι.μιιιιοιιιεο!ιεϊτΙιο!ιοιιι Βιιινει·ετϋιι6ιιιεεε
ιιιιτ Μ· ι·οι·εο!ιι·οϋειι. Αιιιιιι από α” Βιει:!ιοΕ ιιιοΜ νει·αΙιεΒιιιιιοιι, ἰιι
ειιιιιοιι Ει·Ιιιεεειι _ζειιοε ειιιτιεο!ιιι!ιιειι Βιιινοι·ε28ιιόιιιεεεε Με ιιιιεθι·ΠοΗιο!ι
επ ει·ινιι1ιιιιειι."
Ειωιιω- τι. Πα!ωιβ.· Βε οιιιερι·ιοΜ όιοεοε μια: ιιοιιι ΙιιιιιιΠε πιει·

νοι·οι·ιιιιιιιι€ νοπ 1853 Μιά Ποιιι]ειιι€ειι, ειαε όιο Βιιιιιεο!ιοιι, ϋΙιτἰΒειιε
νἱει νεἰιει· Βο!ιοιιιιοιι θεεοπο ειιι!ιιιΙωιι. . ε

ΙΧ. ΚίτσΙι!ίοΙιε Αποκάπωπρεπ Μπιι”σΜίο2·|ι :Με δ'αίωσ. ,,Αιιοι·ιιιιιιιι€ειι,
νιιΙο!ιε ιιιιιεΜιιΙΜι Μι· Γεια Με θιιΙτιιε, εοννιο πι· Βι·ννοοΕιιιι€, Ειπ
ενιοικιιιιιἔ από Κι·ΒίτιΒιιιι€ βιο Ηι·οΙι!ιο!ιοιι Εε!ιοιιε ιι!ιοι·ιιιιιιρι: οι·Ιεεεειι
ιινοτιιειι εοΙΙοιι, ΜΙΒ; Μι· Βιεο!ιο!' εο!!ιετειΒιιιιι€, εοίοι·ιι ιιιοΙιτ ιιιιο!ι Ροε. ΉΙΙ.
οἱιι Βἱιινετεπῖιιιόιιἱεε ιιιἱι: πιει· Βιιιιιτει·οΒιοι·τιιιρ; ει·ϊοι·άει·Ιιο!ι οι·εο!ιοιιιι.“
Χ. ΚΙϋπσΝι'ι·Ιιε Πει·είπε. ,,Βιι ιΠιι θτοεε!ι. Βτιιιιτει·οΒιοι·ιιιιΒ Εεεε

εωιιιι€ι, Με: τΙιιιεειι θοΒειιετιιιιιΙ, ε!ιο οἱιιο !ιεεήιιιιιιτο Γοε2εεπιιιι€ οι·ίοΙιςτ,
ιιοο!ι »Μοτο ΕιΙτιιιιιἰἰετιιιἔοιι ειιιειιειο!ιοιι, πιιπ! ιιιειιιιιιιι ω: «Μπι Βιεο!ιοΕ
πιιπ Βο!ιιιΕο οἱιιει· νοι·ειΕιιάιΒιιιι€ ἰιι ενει€οι·ο νει·ΙιιιιιάΙιιιι€ :κι ιι·ειειι. εο
@ο νοπ ω” ιιιεΙιεΙάιεοπ ΒοΒεΙιιιιΒ Με ίι·ιι€Ιιο!ιοιι θεεειιετιιιιιιοε Πιπ
Βιιιι8 Βειιοιιιιιιοιι, ινοΙιοἱ πιει· ΒἱεοΙιοΓ, οικω· ΒοειιΒιιιιιιιιιε ω Με νοπ ι|ιιιι
πι ω” νει·τι·εΒο εννιει:!ιοιι ω- Βϋιιι€Ι. νϋττειιιΒοτΒἰεοΒειι Βε8ἱοτιιιιΒ πιιπ!
:Με Βιεο!ιοί νοπ Βοπειι!ιιιι·8 Μιιειο!π!ιο!ι ιΙιεεεε ΡιιιιΜοε εειιιιιο!ιτειι Βε

ιιιοι·Ιπιιιι€ειι «Με νει·τι·ειιοιι Μες ιιιιεε «Με ΕιιιεοΙιΙιοεειιιι€ πιει· θι·οεε!ι.
Βιιιιι€ει·ε8ιοι·ιιιι€ ι

ιι ειπα εειιιειι Αιιτι·ιιΒιιιι Βιιιιετιεοιι Ψοιεσ ειιεΕιιΙΙειι ενει·ιιο.“
ε
Ει·ει!ιοι·ι·υ. Παίωι:ςΙ:.· ΚΙϋετοι·ΙιοΙιο νωωιω ειιιιΙ νοπ Με Βε8ἰοτιιιιΒ

ΜΜΜ· ιιιι·Βειιόε εειιοιιιιιιμ νοι·θειι. Μ” ειο!ι εἱιιεειιιο Μίιιιιιοι· οόει·
Ι·'ι·ιιιιοιι, Με τοΙιἔἱϋεειι θι·ιιοιι ιιιιδο!ι6ι·ειι, ιι

ι

ιιιιεει·ειιι Βιιιιόο ιιιεάοι·Βο!ιιεεειι
ΙιαΙιειι, εο κι όιοεε οιιιιο ειιεόι·ϋοΗιο!ιο Ει·ιιιιιΒιιιεε ι!ει· ΒοΒἰετιιιιἔ Βοεο!ιε!ιοιι,
θοηιοι·ιιτιοιιει·οο!ιιο ἱιιεΙιεεοιιᾶει·ε ειιιά ιιιι·8·ειιιΙε νοι·Ιιε!ιοιι ννοι·ι!ειι. ΒοΒιιι· Μαι·

ιη Πα"ιωίαι(! ΜΒιιόοιι ειιι|ι ΓτειιιοἱεΒιιιιοτἱιιιιοιι, ννοΙιΙτΙιἐιἱΒο Ετιιιιειι, ννοΙοιιο
ει·ιιιιειι Κι·ειιιΕοιι Με ιιι1τεΙιοΙιετειι ειιίοιιίωιιιΙετειι Πιοιιετο Ιοἱετοιι. Πιο
θι·οεε!ι. ΒοΒιει·ιιιι€ Πεμ Ηιιιειι !τοιτιο Ηιιιιιοι·ιιιεεο ἱιι :Με Ψε8. ει” επιε
τΙ:ΠοΗιοΙιε Αιιοι·Κειιιιιιιιε Πιτ όιε·εοΙΙιειι ιετ Με: «πάει ωιωιιι ιιοο|ι 8ο
ΐοι·άοι·Β ννοι·άειι.

Χ!. Κι“ι·ι·|ι!Μιε θειισοπεπ. »Παει Βιεο!ιοί ειο!ιΕ εε οπο, μεση Ε8ϊθΠ,
ννοιο!ιο είοΙι Πε!ιοι·ιι·οτιιιι€ειι ιια Βιι·οιι!ιο!ιιιιι ΒιιτειιιιΒειι εο!ιιι!ιιιε ιιιιιο!ιειι,
Ικιι·ο!ιΙΜιε θειιευτειι, 3οσιοο!ι οιιιιε νει·ιιΒιιΒιιιι8 ΒϋτἔετΙἰοΙιει· ΓοΙΒιιιι,ε αιι

ειιοι·άιιοιι.“ ώ

ΧΠ. Ψει·ΙιεΙιι· Μαΐ άεπι Ιιει'ἰι:ι|επ δ!ιιΙιἰ. »Πιτ νοι·Βε!ιι· επι «Με ΜΗ.
Β0:ιιΜε ἰιι Ηι·οΜιο!ιειι Αιι€οΙοεμιιιιοιιοιι ἱετ τω· Βιεο!ιοί, ΙΠοι·ιιε από [Μου
τωι.“
Ρι·οιΙιει·ι· ο. Βαἰπ›ι:ρΙκ.· Πε Μ: Με Μετα!! ειιεεετειιάοιι ννοι·ιιοιι, Μωβ

ιιἱειτιειε ιιιιτει·εεετ Βοενο8011.
ΧΙΙΙ. Βεσε!:καπ_ς άσο Ιιισι·ΙιΜΜιεπ δ'Ιιι|ι!ε.ι πω! άι· θαιιυπι'αι!ε.

Με Βειι·οΙΤ άει· Βοεοτειιιι€ Με ΒιεοΜ5Βιο!ιοιι ΒιιιΙιΙοε, άω· θειιοιιισιιω απά

ΒοιιιρτᾶΙιειιάειι Νει!ιτ σε Μι όοιιι ιιιιτ Μπι ΜΗ. ΜΜΜ ιιιιιι!:ι ΜΜΜ «Με
Βιι!Ιο »Μ Βοιιιιιιιιιἱ θι·οΒιε οιιειοεΙιειιι“ νοιεἱιιΙιεττοιι νοι·ίεΙιι·οιι.“

Ευρώ .1ι·οΙιευ Με Ι‹α:Ιι. Π70ΜπΝΝΜ Π. Μπι!.
° Η
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κ

Χ”. Βει!εί!απρ "κι θεπει·αΙυι“σαη ΒάΠισπ ω: .44·.ιω·ιοι·οπ αει
θι·άι'αιαπ'α!ει απά Βιιπαάεσαπεπ. »Ποτ Βιει:ιιαί Με πασα Παποκαι
να”, εοκινιο ιια ειαε αυτ! Αεεεεεοι·ειι ειαε θι·αιιιιιι·ιιιιοε αυτ! Με Πε4:ιιιιιι
εαΙΙιει.ειΒιιαιρ; οι·ιιοιιιιοιι, μαθει ναι αεαι Βι·ιιαιιιιτειι α" Πι·οεε!ι. Μπιε
ι·εΒιοι·αιι€ ΑιιιιιιΒο ιιιιιοΜιι. 8οΠιειι εισαι @μια ειιιαιι Ει·ιιαιιιιιοα Αιιειιιιιαα
ιιι Ιιαι·Βει·Ιιο!ιοι· σαει· ιιοιιιιεοιιοι· Βοαιο!ιαιιε οι·Βο!ιοιι, εο ΜΜΕ σε ααι·
διαιιιετοι;ιοι·αιια νοι·Ιιειιιι!ιοιι, Μει·αιιοι· πια αεαι Βιεο!ιοι' αυτοι· ΜιιιιιιιιΙαιι€
α" θι·αιιιιε παπι ΖινεοΒο αει· ἔεεἱΒιιεωιι Μαεειιιιιιιιιοιι ιιιΒειιοιιιιιαα εα
·
εταιειι.
Γιαι!ιοι·ι· τι. Πα!ωιζαΙι: Αααα Με Μ ιιΜιτει Νοαι:ε.

~
›

Χν. ΒΜ|ιαιπι·-Βυ2α!ι'οπ. »Με θι·ιιεε!ι. ΒιιιαιετααΙοι·αιιι; ει·|ιοιιιιι: Με
ναιιιααιιαιιαι και· ι·οιιΙαιι Ποιιιτιοιι Με Βιει!ιαιιιε ιια απα ειι80 ΜΜ

ιιιααΙιο!ιο ΕιΓαιΙαιι€ πια Βια αεαι: εἱοιι ιιιαεεεειι ιιαεεοι· διεπει, ειιιειι
ίεειειι Τει·ιιιιιι ιια νοι·ιιαε ιια Βαειιιιιιιιειι, ίιιιΙειιι :Με άοι·ιιιιιΠΒιι Πιιιιιιεια8ο
@σε Βιιιειωε αιμα εοΓσι·ιαμ Ηαιιει·ειεΙΙαιι€ α" ι·εαιαιι Βοιιιιἱοιι ιιίαΜ
Βαειαιτει, ο!ιιιιιιιιιι ιιαα!ι και: Μιικνιι!ιαιι€ α" Ιαιιιιαειιιιιαο ιια: Ααειιιιιιαιιε
οιιοι·ιιαι·ΙιαΙι απ· Δ

ε ι

Ρι·αιιιαι·ι· ιι. Πα|202:9|Π 8ἱα εε!ιοιι, ιιιιιιιιο Ηει·ι·ιιιι, αει” »κι αεαι €ίπ

αίμα ΡαπΜο, αει· Παει· Μίί10ιΉεπιφ Μάσα/επ ιιιατάε, «Με Ιεπιει·ε ααα
όι·ιΜΗΜι νοι·Βε!ιαιιαιι απ. Πει· Ποια· Βιεο!ιοί Μι ειιι ΒοΒι·αιιαοωε ΡιοαΜ,
ειαε ι·οιιΙο Ποιαιιιιιι πα νοι·Ιαιιικιι. Μια α” εϋαειι€ο Ζοιηιαιι!ιτ, τΙίσειιιι
Αιιερι·αο!ι πα ειι'αΠαιι, ιει αιι!ιοιιααι νοταΙιει·αεΒαιιΒειι. Βε καει· αιεεε ααι·
Μοιιιειιτ απ· Ααεεα!ιοιααιιε ασε παι· ΒαΙιιιΙαοιιτιιααιια ιισειιιιιιιιτειι Πι:ΜιιοιΙε
αει· Πιιιιιιιααιι. Ι)αι·ιιιειαιι ΜΜι ιιιοΜε αεαα, ιιΙε όιε ΒεοΙιιΙἱαΙιΙιρἱι (Με

Αιιερι·αι:!ιοε α1ι5αει!ιαιιιιοιι, εοΞιιε ΕτΠΙΙΙαιι8 Μ» Με ειαε ΒαΙοεειιεια Ζεα
:κι ναι·εοΜο!ν·ιι.

ιινι !/επααΙιαπρ αει Κϊπ·|ιεπτετιπϋρεπε. »ΠοΙιει· :Πο Βοηϋε!ιο!ι
αει· ναι»ναΙιαα8 Με ΒιιιιιιοΙΞεο!ιοιι Κιι·οΙιαιινει·ιιιϋ8αιιε ικα ιι·εΙΤειιιιο Βια

ι·Μιιαιια ΜεΠιι !ιοεοιιαει·ε νι·ι·αιιιΒιιι·αιιΒ εννιεο!ιοιι αεί θιιοεειιι. διαιω
ι·οαίαι·αιιΒ ααα «Με Βιεο!ιοϊ ιο·ΜΙια!τειι. Ηιει·ιιώ εοΠ νου αεαι θι·αιιά··
ειπα ιιαεαερειιιδοιι ιι·ει·ι·Ιειι, ιιιιεε ειιιει·εοιιε «Με Βιεο!ιοΐο όιε ώστε: Διά·
εισαι απα Μἰιαιιἔ όιεεει· νοι·νι·ιι!ιατη.ς παΙιοιιιιιιε, αιιιιοι·οι·εοιτε ααα· ααι·
(ιι·οεειι. Βιιιαιει·η.;ιει·ιιιι8 αιε οι·ίοι·όει·ιιοΙιε Βιιιανιι·Ιιαιι€ 8οεἰο!ιει·ι εστω,
ααα αιιι αιε ΙΩι·αιιο, εοινοιι_ ιιϋιιιια, ιια αιιτει·ετατωιι, Μια αιιι επι
αιιι·αΙιει· ιαι νετΙΞιεεἱΒοιι,_ Μ” «Με Κιι·οιιειινοι·ιιιϋαοιι πασα ΜΜΜ μεσω
νοι·νναΙιει, εαἱιιει· Βιιετιιιιιιιαιι8 8οιιιαε·νει·νιοιιαετ από ἱιι ειιϊιιιιι· Βα!ιειιιιιε
"Μια" Μια. ?Σα αεαι Βιιιιο Μαι «Με θι·οεειι. Βιιιιιιει·οείει·αιια ιιΙειιιιΙα
ιιιιτ αεαι Βιεο!ιοΓ ἰι

ι

Βιιιιιιιιιιιοιι ιι·οιαιι."ι

Ει·οιιιοι·ι· α. ΒιιΜι1αΙι.· Μιιιιι.ιε, »πιο :ιι αΒιιι·εα!ιαιι, απ" παώ δ
ι

αιεεοι· Μάιο ειιοιιεο Με Βοεα8!ιο!ι "Μποτσια νοι!ιει·μ8αιι€οιισιι |ΡαιιΜο
απο Υ'ει·οιιιΙ›ιιι·ιιιι; νοιιιιιιιιιΙιαια κι. Βια Γιια;ιι και αεαι Πιιιι“ιιιεο «α»

ΒιεοΕ6ΒΜισιι ΒΜιιιιι ιι
ι

Μπα ω: νοι·υναιιιιιι€ από Υει·ικιιόαιια «Με
ὶιιιιιοἰ. Κιι·αΙιειινει·ιιιϋ8ειιε ἱει ειπε εο!ια·ιοι·ιΒα, από »παω 8αιιε !ιοεοιιιιιιιιε
Δω Ιιιτει·εεειιιι αει· Βιι€ιοι·αιια να: α" !ιαιιιοι. ΠιιαπΠιιιιιοιι. Πειι.ιι κνοιιιι
αει· Ειτι·ιιές Με Κιι·αΙιειινει·ιιιϋαειιε οιιιοι· θιειιιειιιάιι και· ΠοαΙιαιιε αει·

1ιιιαΙιΙΜιοιι Ααφα!ιιιιι Μακ. ιιαει·ιιιαΜ ιια ιιαιεωιι Πιιιιιιαοα ι·ιεΙιοαιιιι ιιι·ει·ι·ιοιι,
απα «Μια @Με αεαα κα Μάι εαεΕιιἩειι,_ απ" ιια Παει· |ΐοειεεωεει.ι Με
Ιαιεωιι, παει: αιε Βιιια·ιιαερΠιοιιιι€αιι Η.: αεαι Μια: ααα ιια σαει
€ειιιειιιαα πα παρα !ιιι!ιαιι, ει·Ιιαι·ιδ ια Βαι·ιια!ιείαιιιιααιιε !ιοιιιιιιεπι Πϋ
ειαε ΜεΙιτιεο 8οι·Βο απ! ΑαΣδια!ιο ααι· Βεειαιαιι€. Μαι Ιω αεεειιιι11ι ειαε

ω
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Υ«π·ε!π!!π:πιη; Με ῇε1:1 νο:!κ!ιπ!!επ πι6εσεπ. Μ! 111116 «!π:απ1' επ “πω”,
Με 8:οπε «Πο Απ:«π!ι! «!ο: Ρππο««ι Μ, Μ! σ«·«:!«:!ιοπ πω:: επ πω:: νει·«ήπ
!τω·ππε Με ]ο1:1 ΜΜΜ: Βε!ε«πεοπ !«οππω.

ΙΝ!! 8«.·ππ!ιπωω. ,,Βο1 6ο: Μ«·πε«ι ππ«! !Ήο!ΜΒ!««πτ «!«:: Μο:Μ:

μ!ι6:18«·π Γ:α8«επ, «Πο ε!π«:: πο:81'π!«πς«επ Ε:6:«ε:ππ8 6ο«16:1'οπ, πω" νο:
ε:ετ οἱπο Βεπ«5«ππιω νε:οΕπΒιι:ππ8 Με: «!!εεεπ Ποε«ιππιππ«1 «απε8«επ«πιτ

!ι!«:1Βεπ. θΙο1«:!ιν!ο 1π«!«εεεεπ Με θι·οεε!1. 81:πε18:«η·έ!ε:ππε, νν«ο!οπο Μο!!!

νε«·:«εππτ, «!πεε «Με @πιο 8ο!ιπ!υνεπεπ ππ«! πππωπι11«:π «Πο νο!!«εεοππ!ο

:πππ θεἱπ!ο «Με ποεΕ«1νεπ Οπ:!εωπ1!ιππκε «!π:«:!ι«!:ππΒεπ εοἱπ ππ«! «πππ
«!πι·πιπ οπο!! Μ: !(1:«:!ιο «επι πνεεεπτ!1«:!ιο: !81π1!πεπ !ι!«π·ππί επε1«επεπ ΠΙ!!880,
!πε!ιε: εο!ιοπ «!«ιπ π: «!!«ιει·ι· Ηἰπεἰο!π 1π πιπ!ιι·ε:οπ 86!!«·π !«ππ«18«εεεΒεπεπ
ν!'ϋπε«:!ιοπ «Με !!1πο!ιο1'π π11$!!'«!ι!ννο!!επ επη;ομπέε!««υιππ1«επ 1111, πο ΜΝ!
«!!εεε!!υο ππ«:!ι ί«ε:π«=:!ι!π ππ«! Με ει: «ε!π«π· Αϋϋπάεπππἔ «!«:: Β«Με!τοπ«!επ
8ο!ιπ!ο:μπ!ππτ!οπ, π!!επ ν!'ϋπεο!ιεπ ππ«! Β:ἰππ«ι:ππἔ«επ «Με !3!π«:!ιοίε, ωεί«.·Ιισ
«Ηα 8ί«.·πασΒε!!απ9 έ:: 8«·Μ!επ απ· ««π|«ι':«.·Ι«Ζ«Ηιεπ πω! στ”!!επ·«πα·«ίε:ό|«Μ«Μ
Είπ/Μπεπ όεεωε«.·άσπ, 30118 πι:: τ!ιππ!!οπο!!ε:ϋ«:1:1«:!ι1η;ππ8 απ ΤΙΜ!
πνοι·«!«επ !πεεεπ."
Π':«ππο:ι· π. ΒαίωξρΙ:.· Απο!! Με: Μ επι νο:!›ε!ιπ!τ 80Π11Μ:!18.
ΧΥΙΙΙ. 21!!ροιπεε'πε Βω!έπιπιαπρ. »Με 61ε!ιο:1εοπ Βεετἰπιππππἔοπ 66ο:

«Πο 8ιε!!ππΒ 6ο: !«π1!ιο!. Ιί!:«:!ιο :πω 8«πει!ο, ννο!«:!ιο ιπἱ1 ο!πε«επ Υ«ε:«ππ

!1π:«1πΒοπ ὶιπ !ν!«!ει·ερι·ποπο πωπω, ι:ετεπ πωπω· Ψ1:!«επιπ!«ο1τ."

Ζω· Γω«!ιπ!«ππΒ 6ο: νο:ετ«επ«επ«!οπ νο:Ι6«ι6Βοπ Ποπο:«ππ!«ππϊτ νε:

π1!!«:!ιω1 πω! Π«ιπποι'αι!! πω! Μπίππ όοπ 23. Απἔπε1 1854:
Νπ:πεπε «1«ε: θ:οεε!ι. !!ηζ!«ε:ππ;; νο:

πιόμο Α!1ε:!ισο!ιετε: ΕπιεοπΙ1«εεεππ«; Π:: Β1εο!ιο1' νοπ ΜΜΜ:
εκ.κ61πζιπ..ι«π« «πππ 22.Απξς.1854. [ππ1«ε:::.] ·/· Ψυ'ΙΙιε!υπ Βπιαπ«««:!
Πει· Ρ:Επἰ«1«τπ1 «Με (1:«›πε!ι. Μἰπἱεω- :πωπω ν. Ι(«Με!ει·.

:!υπ18 «Με Ιππο«·π:

[ππκε:::] π. Παἰωἰ9Ι‹.

δ
.

0«εει:::«ε!ο!ι.

`

1. Ψ«π·16«ι1!εο Βαιω:1ιιιηΕ 1111:: «Πο Υ«π·"ΜΦιι:ιε «Με.
Β1ι·οΙιωινο:ιπδ8«πω Επι Με:: «:1:ιιο!ιιοπ Β16ο«ε.«επ

θεει:«ει·:«:1«:1ιε.

16ο !!«>εεπ «πιο Βε:οἱ«ε «πππ Α115«1!ι! ππι1'πεε«επ«Μ· ΜεοπϋΠ1«:!ιο: νο:
ο:«!πππ«;«επ Με: «Με ἱπ Οοει1ο::«ποπ πι!! «!«·πι 1

. διιπππ: 1861 επ «Πο
!«!:«ε!ι!!«:!ιοπ Ο:επππ 6!»«π·Βο!ιαπ«1«ι Ύ«>:ννιΙιππ8 «Με Κἱ«·ο!ιεπνε:«π6ἔεπε νο:.

δε· «πππ οο!«:Εο Μ: «Μ» Β:κ«!16«εππο θ«7:·ε πππ 1. Απἔιππ 1859. Μ: «Πο
!)16«επεο .81·ία·«επ Μπι 2. 8ερ£οπι!›«:: 1860. Μ: «Πο 1)!6ο«εεε Είπε νοπι
28. Βορ1«πππο: 1860 π. ε. ν. 116: νν«π·«!επ «1ἱεεο, εοΜ!«1 «πο πππ νοπ
π!!«επ Π16«:οποπ νοι·!ἱε8«ιπ, π!!πι«ῖ!1ε πι νε:8!ο!π!ιεπ«1«ε: Ζπεπτππιοπε1«ι!!ππε
:Από $π8!ε!π!ι ἱπ νε:!1!π«!ππε Μ! «Μι Βε1:«111οπ«!«επ Βοετ!ιπιπππΒ«επ Μ:
μ·«:«ω·ι·ίο«.·Μπ Βία·Ι«ϋ|ε τπΜ!ιο!!«επ. Ε!πετν:«π!επ νε:ννε!ε«επ Μ: Βε:ο1τε
επί «Με πι!! Βϋο!«ε1«:!ι1 επί «Πο «›::«Μεο!16!!. νε:νπ!τππ8ε!πε1::π«:11οπ Μ:
Ηο!ιεππο!!ε:π (ν«ς!. Α:«:!«ἰν, Β«!. Π!. δ. 6110 Ε.) νε:1'«ιεετο ννε:1!ινο!!«ι Απ

!πιπ«!Ιππε νοπ Μ. Μπα: ἱ«π Α:0!1ἰν, Μ. Π., 1Μ'ι 9 -- 12. Μ. ν.
11618 1
, 2., “Άνω κά' «Με ιπππωπ «πποπἱοπεπο 1πω:«εεεεπτε Ψ«ι:!τ«:!ιοπ
τω: Πα!. Β:. θε:ίπε!ι: ΡΒ1!ΟΕ!101°.Π61' Π16οσωπ:ο«:Μ ππ«! 1)16

11*
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οοεαπνει·ινο11απε.(Ρακ1ει·ποι·π απ Βο!ιοπιππα. 1861, 45 Π. ι1ιο1π.,

12% ΒΙΙΙιπι·.) Εο ε1αι1 ι1αι·1α αἱο ιαπππιπία111ποπ Βοετιιαιπαπποπ πω·

εοιι1ιοι·1ποπ 9 διι1ιι·παπποποε ΡαοοιΒοι·ποι· απιιΙ1ο1ιοα Κ1ι·ο1ιεαπΙπποε ια 11ιι·επι

1πιτπι·π ΖαεπαιιποαπαπΒο από Με ποοι·ι1αετοε θαπποε Ποτ από ΓαποΙ1ο1ι

αιιι·Βεαιο111, απο παιποα1Ιιο!ι «Με πιο νοι·αιϋποπανοι·να1ταππ (δ. 39-84)
ιιπποΜ, πο κάποια πιο ποεεία1Ιειποα Βι·ϋαετοατ!ιοιΙο παπα πα Αι·ο1ιιν, πο. Π'.
δ. 103 Π., Β. 2111 1

ΐ.

ιαεπιππιοαπεατοΙΙτοπ Βοειτ1ιαιπαπποπ, όπεε πω, ανο
πιο Κιι·ο1ιοαοΙαετ Πα· νοι·πιοποπ νοινι·πΙιοτ, Επι· ι1ιο Β1οπει·ιποΙΙαππ απο

Βοααπαππ ι1οεπε11ιοπ εαπ-επ επι απο ποσα πωπω· πειιοι·πτ 181, Με πω,
πιο ιιπ Ι.απαι·ιοΜοι· 1αι·οΜιο1ιο Ροπι1ει πα νοι·ννιι1τοπ 1ιιιποπ.

Χ

Η: θοαιιιιιππ-θοετοι·το1οπ Ιοεεοπ και· πιει· πιω ίο1ποπ:

Ο. ΡϋπατΙ1ο!ιοπ Βι·ονο τοπια 3. Δρυ” 1880
πω· ΑιιεΠ11ιι·ιιπε πο: Απ. 30 Με Οοποοι·ι1πω, Με νοιιΐαοαοι·ππι;, ΒοΙαιιιιιαε ποια·

Υοι·παο1ιιαπι; ποπ Κιι·οποπαϋτοι·π 1ιοτιο11'οπι1.

(Βι·11ποι·-Β16οοπιαπ1αιτ 18130, νι. Μπα.)

ι ΡΠ!δ' ΡΡ. Π!.

Δε! 1'α1αι·ιιιιι Βο1 πιεπιοτἱαιπ. Βο ιπι15οι·1 ΒοοΙεεἱιιο α11ΗΜο πι·ο
ΑποετοΙ1ο1 ιπαποτἱε ο111οιο ιιοΙΙιοιτι Ρι·ποαοοοπεοι·ιπ Νοειι·1 Βοπιιιπἱ Ροπ
αποοε Με αππτοπιιιιπ ίπ ΒοοΙοειππι 1πεπιπ ποτοετιιτοιπ εαπ οινια1ταε αοΜπιπ

οποιοαοταπτ, Μ: οπιι·ιιοι·όιπαιιιιε 1'ιιοαΒατοπ Βιιοι·1ε Απ11α:Μπαει πι·ο το, πο

τοιπποι·ο 1αιποΜι·οπται·, παο1ιοε ω 1π Βοιπἱπο ο1ποά1ι·ο ]αι11οιιι·επι. .Ιππι
νοι·ο ια θοπνοπποπο παποι· Μια παπα: ΕοοΙοε1πετιο1ε ποποτ11έ οαιπ Οικια
ειαιο ια Ο1ιι·1ε1ο ΠΜ Νοε1ι·ο Ααο1ι·1ιιο Ιπιποι·ιι1οι·ο, αποααπ οοι·11α οααε1ε,
οτ ποαπαΠΞε ειι13οο11ε οοπι1Μοπ11ιαφ επι1αιαιπ αει ια Δι·τιοαΙο ΧΧΧ. αι
Μπα εοιΙ1οο1: ΒοοΙοιιιααΠοα νοαι1ι, πιο! ποταΒ111 Βι·αναι·ί οπο” ποπ ποεεἱατ,
Μαι 1αιπ Βαποτα ΒοιΙοε, Μπι Μει]οειαε Με θαοειαι·ειι, πω; Π

,

οα11ιαπ άο

ιπαπι1ιιιααι 1'αοι·1τ, οοπεοπιιαιπ τι·ιπαει·ιπτ. Ωαιιπι·οπτει· α
;

ποαπαΠἱε ἱα οιιε11ιαα

Βαποτπο ω” Βοι11ε 1'αο111αε 1πτει·οοαΜ παοτοι·1αιο, πει· ΑποετοΙ1οαιπ Ναπ
11αιπ απαι1 Ιαιπει·ια1οαι ΑαΙιιια ν1ποοποποποοπι πτο1οιπποι·ο οΧἱετοπ1οιπ,
να ο]απ νἰοοε οιιοι·οοπτοπι πα πτιιοπα12απι $οιπποι·ιε επιιιίαιπ ποοοοεαι·1αε
απ Μο Βιιοι·ια Αατ1ε1Μπαπ 1'ιιοα11ατοε οοποοι1οιιααε οιι1ε1.1ιιιαν1ιιιαα. Νοε

Μια», ι·οϋαπ ιπειται·ο παι·ποποιε Αποο1οΙ1οιιο Βοι11ε πωπω, οαι απαι1 Αα1πιπ

Ιπιποι·ία1οπι ν1παοποποπεοιπ πιο τοπιποι·ο οιιἰε1α1, νο! οἱ, πια Ναατϋ ἱπαἰαπ
ν1οοε πι·ο 1οιπποι·ο μια; απο ποπ Ατο1ιἱεπἱεοοπἰε, Βπἱεοοπἱε, ο1 Ρι·πο

πα1Πιαε ΝαΙΠαε, αι νοοπα1, Βἱοοοοεἱε, πα1 ἱπ απἱνοτειι, παιιιιι Με πιιτο1:,
Ααετιἱαοἱ Ιαιποι·ατοι·1ε 1)Μοπο οοατιποπται·, 11ο αιπιοπ οποοπτ1α, πώ ἱπ Ριο
ν1αοϋπ Μαιο οπἱειαπτ, παο ποπ Επἱεοοπο Ψτατἱε1ιινἱοπεἱπι·ο πιιι·το 1)1οο
οοεἱε, παπα 1α Ιπιποι·ιο Ααο1ι·1ιιοο οοπ11πο£αι·, ποιοετιιιοιπ ίποἰιπαε οι! οο

οοαπἱαπι παιπιιιιιπτ α «Με πιεσε Ι.Μοι·1α οοιππα1απι1αια οοποοαοπι1ἰ Μια!
1ιι1οιι εποαοπτ1απε

·
ιιι·11οα11α οοιππιο1ιοπιιιιο.

Ι. ΑτοΙιἰεπἱοοοπἱο πιιπ1ι·αιιι αΙἱοποαι1ἱ Μπα οοοΙοεἰπετἰοπ παρε οι!
παιπιπαπι ΓΙοι·οποιαπι απο πιι11ιαιπ πιοαοϋπο Ααο1τ1ιιοιιο. Επ1εοοπ1ο πιο
οι: ΡιαοΙατἱε ΝαΠιαε Βιοεοοειε αεππο πιο παπιπιιιπι ΡΙοι·οποιαπι ποπ πι1Π1απι

ο3αει1οιπ αιοποιαο, ιιἱνο α1ιιΜΠιι οι Μπα πο, α1νο ἱι
ι

παΙιΙἱοἱε ποιπἰπἱοαα

ιτοπιπειιιαι, ιιι1]οοτιι 1παιεπ οοα(Π1:ϊοπο, α1 πτο11αιπ Με ιι1ἱοπειτἰοπο ποτοοπταπι
1π ιιΠοι·αιπ 1ιοιιοι·αιπ επιπ1Ιιααι, οσα θεπεααιπ ιιοοαἰεἱιἱοποιπ οοανοι·ιοται·,

11ηαο ιΜ1οιοαιιααιι πιστίαια ἱπεαια Με ιααοπο ίι·αοιαοπο, πο ποοαι·ο οοΙΙο#
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παπι; πιοποπ οππΠοοτ ποοοϋποοπο ο:: Βποι·οι·οιπ Οποοποοι θπποοοπο
ΒοοΙοπΙπποοιπ πιο ιπιοι·οΜπ.

ο Π. Ατοοἰοοἰεοορἰπ Ιοιροι·οοποι ίπποοπτοιο ἰοιροποποἱ οοπἱπ οοοΙοοἱπ
"πιο οιιοι·π, οοπο ποπ οποοοποτ ποοιοιποι Ποι·οοοι·ποι οοἱοοοπἰιο ιοἱΠἱποι.
Επιποοοιπ πιο, οὐ Ρι·ποΙπιιπ ΝπΙΠιιπ Πιοοοοπιπ οποιοοοι ιοιροι·τιοποι ίππω
τοποοι, οποιοιοοο οποιο πππ οποοοποτ ποοιοιποι Έ'Ιοι·οοοι·οιο οποοοοιοι
ιπιΠιοιο, ι·πι:ιοποιο πιοπο, πο τοποοοοοι οι·ποοπιοποο, οπο ποπ πΠοποιο π
οποιοι πιο οοπτιποΙοιο οιπποΙνπτοι·. @οπο οι ποοοπππι·Επο ιπο2ποι·ποοποπ,
πο ιπο!ιοι·ποιοπΕπ ἱπ ποοοο οοοΙοπἱππιἰοο Γοποο οοοοιι·πιιτ, ποοπο ποπ πΠοποιο
οοπτιποἱ οποιο, οτ ποπ πἱπἱ μοι· πιιοοοοπ Μπι οποιοπιπποοι νοοοΜοοοοι
οοοοππἱιπο οιονἰοοι·ἱ ροππο:, που ιο πιοπο οοοοοοοποἱ Ι'ποοΙππτοοι νοοοΜοποοι
ποιοοιοποι, ποιο οοποΜοπο, οι οἱ ο: οι·οοο οοι·οοοτο οπο: πΗοππ ποροι·πο,
οποοιπ ίι·οοιοοπο οοΠοποτοι· ι·ποοποιοπ ποροι·ιοπ οποοπἰιἱπ. Ροι·ι·ο οιιοοι
ο: οιπο θποοπἱοο ιο Οποἰιο Τοι·ι·ιιΙππ ΐποοΙιππ οοιοι· ίοποοε οπἰοοι νπΙοτἱπ
πΙἱοπποοἱ, ποι οοιοοοι @πιο ι·οοοΙπο ποιο ποι· οπο ΕΜοι·οπ νοΙπιποπ ιππο

νο1οιο, Ιἱοο8 ἱο οοοοοι οποοο οοοι·οιο οπιοοοι·ιιοι ἱιπροπἰτἱο οοποπο ποιο

οτοοοοοπ£οι·, ω: οοοοΙἰπτἰοοπ τποιοπ ι·πΙ:ιοοΠιιιπ ποιοιοιο Νοετι·οοι οιονοο
τοπιο, οτ πιο πιοοο!πι·ι οοοοοεπιοπο ἱο οποοιρΙοοι οποιοιο ποοιιοοποπ, ίποοΙ

οποιο ιιπροι·οιποι· ιοποοποποι οοοΙοεἱπετἰοἱπ οοοἰπ οποιο, οοπο πιοπο οποι
οιπιο Γ'Ιοι·οοοι·οοι οιιΠο ποπ οππιφοιοπο Ηιιοοποιοοί νοι·ο τποι ἱο μου
ποοο, οοπιο ἱο ποροτἱοι·ἱ "οποιο οοεοι·οοππ ι'ποο!ιοΕοπ ιοἱοῖιοο οοιοοΙοπιἰ
νοΙοοιοπ ποοο πο Μοοεππ Αποοἰοοἱποοοοτοοι, Ειοποοοοι·οοι, πιοπο Απο
πιοοο1 ΝοΠιοπ Πἰοοοοπἱπ ροι·οοοοτιο. Ωοπρι·οοτοι· οποιο οο οποιο ἱιποοοι

ποοποοιο "πιο οππἱοοπ ποοοτἰοπ οοποτἰοτἱπ ΒοἰΤτοοπποἱ Βοἰεοοοι ·οι·οοι·ἱἱπ
ι·οπροοτινο Αι·οοίοοιποοριπ, Ατοοἱοπἰποορἱ πιιτοοι, οι Ερἱποοοππ Ψι·π2ιπιπ

νιοοπιπ Νοοἱπ, οι $πποτπο Βοοι ιιοοποοίπτο ποιοοοτοπ, ποπ ποπ Ρι·ποΙοϋ
ΝοΗἱοπ Πἰοοποπἰπ οι·οοοπ οοΙ'οιοοπ πο Νοπτιιιοι ΑοοπτοΙἰοοοι πιο ἰοοἱτοο,

οοοοιποιοοοοπι Ατοοἱοοἱποοοἱει, ροτοπτπτοιο Γποἰιοοπ ροτἱιποι ἱοοιοι8ἱοποἱ ίπποι

ιπτοιο, οι ἱπ Ποιπἰοο ππροοιι·ο οπιποοιπνοι·ιοι.

Π!. Γἰτοιἱπ ιππποποοοπ οτοἰοπτἱἱπ ίποοΙτπϋποπ Βρἰποοοοτοιο, οτ οπο

επιιοοι οἰπτοοι οπο ἱοοοποἱπ Ιοοποοοιοοπ, οι; οοοοοοτἰοπἰοοπ πο Ττἰοοπἱπιο,
ποποοοοποἱ ίποο!ιοτοοι Ιοοποοποπ ἰοπππ, οι; οοποποοοποπ ιποοοοἱ πο οοιο
οποἱοι ποοοπ, οοι·νπϋπ ἱο τοΙἰοοἰπ Οποοοἰοἱπ οι·ποποιοιι.ιοπιοοπ. Λο νἱτποοοπ
ποτοοι ποοποπ οοοποΠοπ, οι; οοποοοποποοιιοι πΙἱοοπ ι·ποοοο οοπποοτοοιοι,

οοπο ἱπ Αοετι·ιποο Ιιπροι·ιο ΞπγπΙοἰι, οτ οοποποιο Εποιοπϊπειιοοι·οοι ροπ
ποποοτοπ π ι·οποοαΜπ θοποοο£οτἱοοπ ι·οοιιιιπ, που οιποπτποοποπ ἱο ποιο
οοπποιο ποοἱοἱππτ, ίποοΙτπτοοι ιιπροι·οοποι ι·οοίτοπ οποιο ποπ οτποπιπτἰοποο ιο

ππΒοποπποιο ποοΞρἱππτ, ἰποπΙτπτοοι ιιποοι·οοποι ι·οοοιιπ ιοποπ, ποπ ρι·ποε8π
τἰοποπ οοτοἰπἱοποι ιο ποιοοοποοπ, οι: ιποιοο, οτ ΠΙπο οοοπο Εοποοπ οι·οποοπ

ποπ οποοοποι: ποοιιππιο, οοπο ἱο ποοιοπτι·ἱ ποποο π Οοποοοτοι·ο οοποπτοι;

οοοο νοι·ο προοιπτ πο ποοο ι·οποοπ, οοιοιοοοο ποοιιοποι ποπ οι·ποτοτοι·ο
οἱπο2οι·, οοπο πιο· Αππἱ προοιιοι π Ποποποιοι·ο πιτ οοι·ποΙνοποπ.

Π. Ιο οππἱοοπ πιοποπ ποοοπποποπ, πιοπο ιιτἰΙἱιπτἱπ ρἱπο οποοπο ἰο
οοιοοπ πο πΙιοοποοποιο. νο! οοοτἰπ ιοιοοποιοποιο οιπο ιοοι·π οονοοιοοοοιο

οι. ΐποοΙτπτοπι Ιπτοἱοοοι ποποπο οι·ποοποπ οοοποιππ οποιοιπ πΠοοπιιοποοι
οοτἱἱοἰοοοἰ, νο! ποπ πΠοποοι οοοππἰιοποἱ, οο τποιοο ποοοπιπ οοοοἰτἱοπο, οτ

ιο ροετοι·ποι οπ οο το οιπ πο Νιιπιιοοι ΑοοπτοΙἱοοιο, οπο: «οποιο πο
Βπποτπιο 8οοοιο πιοοιΙΙποιο, ποοοι·πτοοπο ι·οΓοι·πιοι·. Ιο οππἱποπ πιο οιοοο
πποτοππἱπ οποιοι ποπ$οι· οο οποιο πο Μοποπο προοϋποτιοοπ Αιο!ιιοοιποοροι·οιο
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Ερίποοιιοι·πιπ, παμπ Απτἰετἰτππι ΝιιΠιιιε ΒΕοωοεἱπ Βιιπ'ι·ιιδοπιπ Επιιιι:οπι
Ρι·ει:ι88 >πείοι·επτ ειπε ι·ι·ερεοτινο Αι·ι·πιοριεοοριο, Ατοπἱοπἱεοορἱ ιιιιτιεπι,

Επτει:οριιιι ΨιπτιεΙιινιιιπειε ΑροετοΙιοπο ωιπ ἱπππιεπἱπτω τιιωιω, οτ
Ρι·ιωΙιιτι ΝιιΙΠιπι Βἰοεωπἱε ποετιι!πτιι πείοι·ιεπτ πι! Νιιπιἰπιπ Αροετο!ιοιιπη
ιιποπι ἱπ πποιπ τιιπι εἰπιιιπ Νιιπτἰο., πιιπ Ατοπἰοπἰει:‹›ρἱ9 ηιιιτοετιιτι:ιπ
τ'ιιπιπιππ ρωταω. Επι:πΙτπτειπ οοππεπεππι, οι ἰπ Ποπιἰπο 3ιιπιέπιιοι·Επτ
οπρεπιι·ε. Ποπ ιρειιπιππι·ιτιπ· Με νοιππιπε πι πωπω. π: ιιιιιπιιιι ποπ
πτ8επτ ποι:οεειιτπε οτ ιιπππποιι€πτυι· πι· ιιΙιοπιιτἱι›ιιιπιιει. πω: οποτΕπιιιι μιτο
ει:ι·Επιπε ειιππι·ιπε ιιιιπιπιιιπ εΧουποπτιπιιιι. νετιιπιτπιπιεπ ἰπ οιππιππιι, ετ

ιππ8πΙιε ππιιἱπιπι ἰπιεΒιιιπι απο νιπππιπε τ'ιιι:πιτπτεπι ροιιιπΙπιιοιιεε ιιπ Βιωσ
τπιπ δωσω πιτπωππω-πισι. νοΙππιπε ρι·ποτει·ω, ιιτ ιπππ]πιιπιοπι ποπ
ποεπἱοπἱπιιπ οπποπἰοπο ιπποει:ι·ίρτιοποε ποι:ιιι·πτιιιι εει·νοτιιιιι·, ετ ριποπιπ·τιιπ
οοπετἱτιιτἱο Μ: ιπιππ: ΡιιιιΙ5 Π; Ρι·ποποοεεεοι·ίπ Νοεττι, πιιπ ἰπιππἱι ω”
ίπ οπιπίπιιι· ιι·πιιιι πιο Χ!. Μπάι Αππο”1465. πο ρι·οιππο πι οιιιπιπιπι, οτ

ειπΒιιΠε ίπππΠιιτιπιιε επ Αρι·ετοΗπο Νιιπτἱο πω μι· πι: ιεππιππιιιτε οπει·-δ
πεππἱει, ιπνο Βιιι:ι·πι Απτιεπτιππεό ιιτ ευρω ετιιτιιτππι πετ, πιεϊετοππἰπ νιππιππιι,
πο πιπππιιπιιιε, πτ πω.επτ, πι: πωπω: :Η πιω οιιιιεπω πωιιπειτπε, νο! ιιτἰΙἱ
τω; ιιπιειπ ἰπ ππιεπι ίπ ειπι;πιιπ οιπιἰπιιε πιιπ ποιεοππο επ ι·ιιιιιε ιιιι.οι·ειτ,
τππι Γιοποιετἱ ποιπἱπἰε, ετ .πι·ι:πιπτι ]ιιπιι:Η γω Μπιτ ι:οπεπΙιιπτιιι·. πιιΒιιιππο

πεπἱιιιιιι πτ ἰπ οιππἱππε, οτ εἱπΒιιΙἰε Με νεππιτιοπιιυ, επι: πΙἱεππτἱοπἰε,
παμπ: οτἰιιιπ Ιοππτἱοπἰε ιιπ ππἱπποοἱπι ιιππ” ιπεπτἱο ιπιπι·εεεο ω Γιισιιιτιιτιο
π ιιπ ΑποετοΙἰω Βεπο ι:οπι:επιπω. Ηπα: νο|ιιιπιιε. οτ ι:οπι:επιπιιιιι. ποπ οπ
επιπτιπιιε ΠΠ: πω: πωι Π., ετ ιιΙΙι›τιιιπ Ριιπιιποιιιπ Ρι·ποπεο.εεεοι·ππι Νο
ειι·οι·ιιιπ πι: ι·εππε Ει:ι:Ιι:πιπο ποπ πΙἱεπιιππἰε, πΠἰεπιιιι οιίπετιτιιτιοπιππε,

επιιι:ιπΙι πω ιποπτιοπο πἱἔπἰε, τπ ιτοπιι·ππιιπι Γιιοἰεπτἰπιιε πιιιιιπποπιππιιε.
Βιιτπιπ Βοππιο πριιπ Β. Ρετιπιπ ειπ› Αππιπο Ριεωτοτιε απ ΠΙ. Αρι·ι!ισ
Μ.Π.000ΒΧ. Ροπτιπι·ιιιπε Νοετι·ι Αππο Βιππιπο οιιιπ·το.

π

Ρι·ο [Μ. από. »πωι τ ›

Βοπο ΜΒΜ. π. Β. .Βπιπαιιἰεωιέ ΟοτΙοΙΙππἰ 8ιιτπ52ια.

τ!. Ύω·ιη·ππιπιε πο. Πι. τι. .Πιιιι"πωτητ"επτυπω πιει! .λεωφο
θΒοι·οοπιπιππποε νιππ 1 8. δα!! 1860,

πιο νι:τιΈπετοι·ππΒ πππ ΒεΙιιετιιπ,ι; πο» νι·ι·ιπϋ86πε ΙιετποΠεοπει· πωπω, πωπω”
ιιππ έωειΠι:πεπ Ιιιειιιπω πετι·ιετΤεππ.·

(Βοτι:πεποεοιππ!πιτ 1860, Ντ. 175.)

Νπεπποπι ἱπ ποιπ Αι·ιιΜΙ ΧΧΧ. πω, πιιτποπι ΑΙιοι·πτΜιετεπ Ριποπτι:
ωιπ 5. Πονεπιπιπ· 1856_ Νι·_ 19,5 ποπ Βιππτιο-δι·ει·ω-ΒΙιιττοε, Μπιτ

επιπποπτιεπ (Μπι:οτπατοπ νωτιι;;ι ντιπ, πω! πιο Κιι·επι·πι;πτιι· να!" νει·
Βιιπίτ, πιιπ: :πιτ εϊπιει·ποιτπι:πτΙιπποπ Ι.ιπ·ιτ πεεοπτιεττ πνι·ι·ποπ εοΠππ. ιπιπο

πιιεε εοννοΜ πω· πω!. ΒιιιΜ, πιο πω: πω” Μπ3πετιῖτ πω· Κιιιεω·, οπει·
πππ, ΜΜΜ ΠἱεεοΙΒεπ πἱπιπἰτ επ πεπιιίττπἔοπ πππι·π, πππ πω: πω
ιινιΙΙι€ππΒ Βε·μπεπ τιπποπ, πππ πιιπππεπι πιιοπ πω Μπιτ ποττιΜιτΙιοπο Βε
Ιπετιιπ,ς α” ΡΓιππποπ- πππ (ἔ‹ιιὶιεεπιιιιε-νετπιϋ8οπε πιιι· ιιπιει· Βεπιπιτππ8
π" πιεεεΐπΠε 8ιπτοππι·π νοτει:πτΠιι·π ιιιιΥπεειΒ ω, οτι." ΥειΒιιεειστιιπΒοπ
ιιππ ΒεΙπετππΒοπ νοπ Κιι·οποππϋιοι·ιι, πιπππ πιο οππο·Βιίιιι!ιιη; πω· μποτ:
Ιἱοπεπ ΒεπίπιέιιπΒι·π. Μπι· Ζπ!πεειιΕπιπτ 8πει:πιπιιπ, ιιπΒιιΜε πω, πο τιππποπ
Ειπτιιι€ππΒι·π νοπ ΒοοπτεεεεοΜΓτοπ πιεσε: Α" ἱπ πιο πιιι· Ρ.ι·ινοι·πππε
πἰπεΙἱιπιει· Βει·Ιιτι: ιιιιί ιιππονι ιεεΙΜιιι επιπποπ πιιετιπιιπτοπ σιπωιωιιπι ΜΜΜ·



οιιιοι·ι·οιοιι: ΠΙιιΜ.-'Ε:Ι. ν. Μ. Μου». Μισο Μ" νοτια". α. κιωιω"ω. 1674

ιιιιιι όιιιιιι ειαιιΒιι«Μι, ινοτιιι ιιε!ιοιι ΒοοΒιισιιιιιιι€ Μι· ΒΒτἱΒοιι εεεεωϊιο!ιοιι
ΕτΓοτὰετιιἱκεο Με ιιιιεάτιιοΗιο!ιο ΕτΜιιι·ιιιις τ!" Ρο!ἱιἰεο!ιοιι Βιιιιάεεεω!ο

(ιη πιο: ΙδΙιιιιϋτετ8πιιο «Με ί.οιικ!ειο-θεπει·ει-οσωπισιι6ο) Βώ8ώι·ετιιι ντιπ!.
πιο" πιω Βοοοικ!ετωι,ιΙΒει· «Με νοτΕιιεειοι·ιιιιές οόει· Βο!εειιιιι€ «Με Κϊι·ο!ιειι-·

@Με ΒεειοΜιιόι·ιι νοΜικτιωι ΠοιιἰΕΒε μεεο!ιι-Ιιειι Μ. ,

Ηεωωι ΜοΠιι 3ειΙοο!ι «Με, πιο» ΟΙ6ιιω;ει·ιι ω” ΡΓτϋω!ιιει·ε όιποἙι
:Πε ΒεεΜιωιόειι θεει·ικε οιιι€στΒιιπιιο ΒεοΙιτ πω· ΒιιιΒι·ιιιΒιιιι€ Ηπα· Ροτ

άει·ιιιι€»·ιι ειπε :Μι Ρι·Πειιιοιι Με ιιιιΒεκνοΒΪἰοΙιοπ ΡίτΠιιόειινοι·ωϋμ·ιιιι Μι

ΨοΒο Μι· Βειιιεκποιιιιοιι, εεννοιτ εοΜιο Μάι Μιι=ιεΒιιΒο Μι· !ιοετε!ιοπάοτι
θσεωεο :ιιιΕεεἱΒ Μ, ιιιι!ιετϋΙιι·τ. Δ

εωωιι «Πο Ποι·ίοΜειιειιϋτάειι, πιο ιιιιο!ι :Με ΗγροιιιοΜπΕπιιοι· ἱι
ι

ΠΜωπιιειι ννετθειι ειιμννιεεειι, μι Βιιιιται.ςιιιη; ήπια· νει·Βιιωεει·υιι€ Μέι·
ΒοΙοειιιιιΒ νοπ Κιτο!ιοιι€ϋιετ·ιι ιιι Με 6Πειιιιιο!ιοιι Πιάνει· Μι· ρο!ιιϊω!ιοιι
Ι.ειιι!εεεωΙΙο ιιιινοι·ννοι!τ ιιιιιιιτει€οιι.

- ΠΠ· Με Ι.ιιιιιΜτά!ιοΙι-Π·τιαιειιιωΙιε Ε6ιιι€ι·ι:ιοΙι:

Α. Ψοι·οι·ι!πιιιι. @οφ Μ. Μ. Μιιι!εωι·|ιιωε ΠΜ· (3ιιΝιιο πιιπ!
Πιι€οι·ι·ΠοΕπ "πιει αΙου Πιι"|ιιιι|ιι!"ει·ιπιιι. τω" 19. ΠοσωπΕπι·

Ι 880 ,
ινΙ:Μειιι πεπ Με 1οιιιιιιι·ιΙιεώι-νειισιιιιιιικΙιε Κ6πΙΒι·οιι:Ιι, ιιειι·ιΠ”οιισ! Με Υοι·ϋιιεκι·ιιιια
οπο! Βε!εειιιιιΒ Με νετπιϋἔοιιε ΜιΙιοΙ. ΚιτοΙιε-ιι, ΡΓτϋΜωι πω! εοιιι.ΙΜιει· !ιιειιιιιιε Ή.

(ΒοιοΙιε,μεσιιΜειτ 1860, Ντ. 274 8
. Μ.)

Νιιώιβεω Ατιιικο! ΧΧΧ (Με (Ϊοιιι·‹ιι·ὁιιιοε ειιΠωι Κιτο!ιειι€Μετ ἀνὰ"
νοτικιιιιίι, Μάι Μι ω" ΙιεΕτΜΙιιιιοΙιεπι [Απ Μ8«:Βιι·ε·ι·τ νει·όειι, ω”
ιιιιεε εοινοΗ ε!" !ιοιΙίδε ΒιιιΜ, Με κατώι Βοἰιιο ΝΙιήεειειι άει· Κιιἱεει·, Μου
ΗΜ, ννοΙοΙιο Βιοεο!!ιοιι Μει·ιιιιι ευ ΜαιιΠι·ιι€ειι ΜΜΜ, Μπα Πιι·ο πω
νἰΙΙἰΒιιιιΒ Βε·Βο!ιοιι ΜΙιειι.

4

Η νοΙΜΜιιιιιέ; τΙίοειει· Βοσιιωιιιιιιι€ειι ννἰτι! Πι ΓυΙΒε ΑΙΙει·Μιο!ιειετ
Επιει:ΒΙιεειιιιι€ νοτιι Π. ΠεοεπιΜι· 1860 οιιιςοοι·ι!ιιετ, πιο ΕοΙ€ι:
Βἱο Βειιιειιιιιε οιιιοε ΚἰτἀιοιιΒιιιοε, ννεΙοΙιε «Με διπιιιιιο νου Βιιιιιιιιιάστι

(Μιάου ϋειεπεἱοΜεεΙιοι· ΨΗιι·ιιιι8 ιιιιω·ειοψι, Μ Με ειπε !ιο:ι·6οΜΗο!ιο
ειιιευεεΜπ. Με εἰιιο ΜΜΜ Μ ε ίει·ιιοι· επι ΜΒιιιιιΜιι, νεου θι·ιιιι6
ειιιτ!ιο, ννο!ιιι€οΒιιιιόο οόει· θετεοΜεωιιο ιιυί ιιιο!ιι· Με στα .Μιι·ο ἱιι
Βεεωτιά ξμΒο!ιεπι ινει·όειι, πιο Μάι, παπι ουπΙιοόυιιμιι Μαι, Μ" ω
ΡσοἰιιεοΙιι|!ἱιιἔ οόει· ΠἰοιΜἱιι8 Με ιιιο|ιι· Με κι" .ΗΜ Μι νοτΕιιιιοιιι επι
οιιιι·ιι:Μοπ ω.
Πω Με ΙππόεείΊιτει!ιο!ιο Βειι·ιΙΙηςιιιιι; πι· ννι·ϊιιιεεετιιιη; οικω: :Μπι
Μπι νοπ ιιωιωιω σωσω όειοποιοΕΕεο!ιω· παω” ι1Βεπο!ιτοιισιιτ!ειι
Ηι·οΜιο!ιοιι θιιιεε, οόει· πι· ἱιιειτιῖοΜ|ἱο|ιοιι ΒιιιιιειιιιιΒ Ηι·οΜιο!ιει· θϋιοι·
βάσει· ΒιιιΕΠιιΓιο επι ει·ινιτΙιειι, Μ άσε θεειιΠι ειιιπιιιιι ω ει·ίοι·ιΙοτΙιοδιοιι
ΒοΙοἔειι ω” ΒἱεεΙιοἘε νοτιιι!εμπι, ισΜο!ιοι· επ ιιι8ΜΜι πιιπ ειιιιιυπι Πιπ
ιιοΜοιι ω· ροΙἱιἱεοἱιειι Βιιιιάοεειοι!ε πιιιι!ιοιιυιι Μπι. ΗιιιικΜι οι: Μάι
Μπι Με· νοι·Βιιεεοι·ιιιι€ Ντιπ Κιι·ι:!ιοιι€ιιιι·ε, ‹ιυεποιι Ψει·ι!ι Βιιιτιιυοιπιιι (ΜΜΜ:
6ειει·ι·«ΜΜεαΜι· ινιιωω8 ιιιοΜ ϋΙ›‹·ι·ειι>ἰἔι. οι!" πω. Με ΒοΜειιιιιΒ Ντάσ
τω" Βιιιω· απά Βιιιιιϋιιίω :Μι ω" Με Πόλο πω" ΕιπιτειιεειιτΙ θιι!κιωι
πω" ΠΒει·εο!ιι·οΜπάειι Βιιπιπιο Μου απι Με ΑΒεοΒιιοεειιιι€ οἰιιοε Με Βο
ινδοΜ!ιοΜ ΒοΗειιιιιΒ Βο!ιεπάσ·ιι ΡαοΜ- σάν: ΜἰοιΙινοτιτιιΒοιι Μ· Με Πιιιιει·
πιο ιιιο!ιι ΜΒΜ· Με πιιπ ΠοιΡιτο:ι. ιιο Μου :Μ ρο!ιιιεο!ιο Ι.ιιιιόοεεωΙΙο

ι

ι*
) Με" ψ!. ΜΜΜ Με ιιοιι·εΙΤ. Μιπιω.-Ει·Ιικε »απο 20. Μπι 188ιΙ Πιτ «Πο
ιΉιι·ιεοιι 8Μαι·οιπ:!ι. ι.ωιω- Μι .4π·ΙιΞυ, ΒΔ. ν. 5. 465 Ε”.



168 0εε«ει·ι·ειεΙι: Μιιιιιι,-Ει·1. ν. «θ. Βεειιι·. 1860 ϋΙιε: νει·ιιιιεε. «
ι. Κι:«›Ιιειινει·ιιι.

ιιι Γάδε ΑΙΙε:ιιϋ«ι!ιετε: Ε:ιιιΗ«ιΙιτἰΒιιιιΒ «Πε Ι«ιιι«ΙεεΓΗ:εάιε!ιε ΒεννιΙΙιΒιιτιε
«ιιιεερι·εεΙιειι.
Βοιιει: ἱει «Πε Βιιάιε «Με Μἱιιἰε«ει·ἰιιιιι (Π: @Με τιιι«Ι Πιι(επιε!ιι,

ΒειἰεΙιιιιιΒεενεἱεε «Ιειιι Βιεετε:ιιιιιιειει·ιιιιιι νοι·ειιΙεεειι, ενειεΙιεε, νσειιιι «Ιει·

Ψει·άι «Με ειι νε:«ῖιιεεει·:ι«ὶειι (ῖιιιεε «Πε διιιιιιιιε νοιι Ζε!ιιι(ειιεειι«ι θ«ι(«ιειι

6ειει·ι·ειεΙιιεεΙιε: ΨΙΠιι·ιιιι€ ϋΙιε:ε«Ιιι·εἱιετ, Με: «Πε ΒεΙιιειιιιις Μ:άιΙἰάιε:
(Ειτε: ιιιι«ι Βιιι!«ϋιιι”ιε πιά ειιιει· «Πε Ι·ΙϋΙιε νοιι Ζε!ιιι«ειιεειι«ι (ἱ«ιΙ«ιειι (Με:
ι·ειεΙιιε«:Ιιε: Ψε!ιι·ιιιι€ ιιΒει·ετει€ειι«ιειι Βιιιιιιιιε, .Με: «Πε ΑιιεεΙιΙιεεειιιιις νοπ
Μιετιι- ιιιι«ἱ Ριι«ιιιινε:«:ΒΒειι Μ· «Πε Βιιιιει· νοιι ιιιάι: Με ίιιιιι'ιιειιιι διι!ι:ειι
(ιε«ιΙιειεΙιιιέει: «πιο, «Πε ΑΙΙε:Ιι6εΙιετε 8ειιιιιεεΐεεε«ιιιε ειιιιιι!ιοΙειι Ιιιιι:.

Ζτιιιι Βειιιι('ε «ἰει· νε:έιιεεει·«ιιι€ Με: Βειι·«ΞειιιΙιεΙιειι Βάεε««ιιι€ ειιιεε
(ιιε«:ιιϋΠιεΙιειι Τ«ιΓειΒιιιεε Ιιε«; «ιε: Βἰεάιοϊ εειιι θεειιε!ι «Ιει· «ιοΙἱ«ἱεεΙιειι
Βειι«ιεεειεΙΙε πι «Ιειιι Ζενεε!ιε :ιι ιΙΙιε:8ε!ιειι, «ιιιιιιιι «Πεεε «Πε 8«ιάιε Μ: Πιι·ειιι
(ἱιιιιιεΙιτειι «ιειιι Μιιιιετε:ιιιιιι Μ: ()«ιΙ«ιιε ιιιι«Ι Πιιιει·ι·ιεΙιι, Βειιιε!ιιιιι8ενειεε
«Με 8«εετειιιιιιιε«ε:ιειιι νοι·|ε8ειι Ι«ϋιιιιε. Ιιι «ιε:εεΠιειι Ψεἰεε ιιιιιιειι ει:ειιιιε
Ρ:ε!«ιτειι !ιεΙιιι('ε εε: νει·ιι«ιεεει·ιιιιΒ Με: Ιιει:«ιεΙιιΙιεΙιειι Βε!ιιετ«ιιι€ «Σετ :ιι
ἰΙι:ειι Κιι·άιειι Με: Ρϊι·ιιιιτΙειι 8ειιϋ:ιεειι (Ντε: νο:κιι€εΙιειι.
Ζε «ιειι ΒεΙεἔειι, ιιιιι ενεΙ«τ!ιειι «Πε (ὶεειιάιε «ιιιι «Πε ιιιιι«ΞεεΓϋ:ετιιάιε

Ε:Ι«ιιιἱιιιἱεε πι: νε:έιζ«ιεεε:«ιιιε· Με: Βειεε(ιιιιΒ πι νει·εάιειι εἱιι«ἱ, Βάι(Μ
ιιιιάι Βεε«άιεΠειι!ιειτ «Με Ι·'«ιΙιεε «Με θιιιιιεΙιτειι «Με Ρ«ιτι·ειιεε Με: εειιιεε
ΒτεΙινε:ι:ετει·ε.

`
Π«ιιιιιτ «Πε νει·ϋ«ιεεε:«ιιιΒ Με: Βει:ΕοΜΙιειιε Βειιιετιιιι€, :ιι ιτεΙεΙιε:

«Πε Ιειι«ιεεΓιι:ειιι«ι!ιε Βι·Ιιιιι(ιιιιεε ει·ιινιι·Ετ νν«ι:«ιε, Πι «Πε ϋΠειιι¦ἱε!ιειι Βιι«:!ιε:

εἰιι8ει:εεειι ενει·«ιειι Ιιϋιιιιε, Η:: νοιι εε: ροΙιιιεε!ιειι Ι.ιιιι«ιεεειεΙΙε «Πε Πι·

Ηιιι·ιιιιε ειιεπιιετά!ειι, «ιιιεε «Ιειι Ιιεεοιι«Ιει·ειι Με: «Πε νε:Η«ιεεει·ιιιιι; Με:
Βειεειιιιι€ «Με Κι:οΙιειιΒιιιεε «ιεει:εΙιειι«Ιειι νο:ε«ιιιι·ιΠειι εςειιϋει: νι=ο:«ιειι εεἰ.
Πιεεε «Μιά 3ε«ιοάι ε:ετ «ιιιιιιι 8εεε!ιεΙιειι, ενειιιι «ιει· Νεο!ινειε !ιει€ειι:εεΜ
Μ, «ιεεε «ιει· ΙιεΠ. ΒιιιιιΙ, ΙιειιεΙιιιιι€ενειεε «ιε: νοπ «ιει:ιεεΙΙιειι ΒενεΠ
ιιιϋεΙιτἱ8«ε «Πε Ει·Ιειιιιιιιεε επι εε: Ιιετι·ειΐειι«ιειι νε:ειιεεει·ιιιι€ Με: Βε!«ιειιιιι€
ε:ι.ΙιειΙτ Ιιάιε, Με: «ιε.εε πε εε: ιιι νει·ιιιιιι«Πιιιι€ ειεΙιειι«Ιειι νει·ιιιιεεε:«ιιι€
Με: Βε!ιιειιιιι€ ειιιε εοΙάιε Ε:Ι«ιιιιιιιιεε ιιἱάιτ ει·ίοι·«ιει·ι ενει·«ιε. Μ

Βεἱ εε: νε:ετιεεε:ιιιιι; ειιιεε «ιειι Ένει·ι!ι νοιι Βἱάιιιιιἀει·ι (ΈιιΙ«ιειι
ϋειε::εἱεΙιἱεεΙιει· Ψάι:«ιιι€ ιιἰάιι: ϋΙιει·εεΙι:εἰιειι«ιειι Κιι·«:ΙιειιΒιιτεε ιιιι«ι (ιεἱ
εἱιιει· Μάι( Ιιε8:5«:ΙιιΙιε!ιειι Β«άιιε««ιιιε ειιιεε ε«ιΙάιειι θ«ιτεε Με Μάι «ιειι
Βεειιιιιιιι«ιιι€ειι νο:ειι€εΙιειι, ενεΙε!ιε (ε: «Πε ιιιι·ειι|ιοΙιε νε:ιιι68ειιενει·εν«ιΙτιιιι€
:ιι«ιεεΒάιειι«ι ειπε. (Πε Βεε«ε«ιΒιιιι€, «ιιιεε «Με Ιιεεοιι«ιει·ειι Με: «Πε νει·
Βιιεεει·ιιιιε ιιιι«ι Βειιιετιιιι€ «Με Κι:ε!ιειι8«ιτεε εεετε!ιειι«ιειι Ύοι·ε«:ιι:ιίτε:ι

€ειιι18ι: ενο:«ιειι ω, Με «Πε ιιιι(Μεάιε [ιειι«!εεειεΙΙε Μάι( Μι ει·άιει!ειι,
(κενο: ιι«ιεΙι8εννιεεειι Μ, «ιεεε εε: νε:ε«ιεεε:ιιιι€ Με: Βειιιιε««ιιι€ ιιι Βιι·άι
Ιιάιε: Βε:ιε!ιιιιι€ ιιι«ιΕιτε ιιιι (('ει.«ε ε«εΙιε.(
Βἰιιε_νει·ϋιιεεε:ιιιιΒ Με: Βειιιετιιιι€ «Με Κἱ:«άιειινει·ιιιϋ€ειιε, ινάάιε

"κι Ηιιιτειιεεωιιιιε; «!ει· νοι·εάι:Ητειι «Πεεεε (ἱεεειεεε νο:εειιοιιιιιιειιΜι·«ι,
Με «Πε ιιιιἔἱΜε «ιιιειιεε!ιειι.

Ηιε:ιιιιε!ι Ι«ϋιιιιειι Ειιιιι·ιιΒιιιιΒειι νοπ ΒεοΙιτεεεεεΙιεϊ«ειι ει:: «ιιι€εί«Πιι·τειι
Α:: Πι «Πε πο: Ε:ενε:(ιιιιι€ «ιιιι€Ιιάιει· Βεε!ιιε «ιοί ιιιιΒεννε8Η«:Ιιε Βειάιειι
Βεειιιιιιιι€ειι Μ'ειιιΙιεΙιειι Βιι«ι!ιε: πω· «Μάι ε«εττιιΜειι, ενειιιι ιιεΙιειι Βε

οιιιι«ιιιιιιιι€ ω· ιΠιι·ιεειι 8εεετάιεΙιειι Β:Ε«ι:«Ιε:ιιιεεε «Πε ειιε«Ι:ϋά«Πάιε Π:
ΕΙιιι·ιιιιΒ εε: ροΙἱιΞεάιειι Εειι«ιεεετεΠε ΒειΒε!ι:εειιτ Με, ειπε «ιειι Ιιεεοιι#

Π

«ιει·ειι Με: «Πε νε:Ξιιιεεε:«ιιιε Με: Βε!εειιιιι€ «Με Κι:«ι!ιειιΒιιτεε ἱιεε«άιειι«ἰειι
νοι·εε!ι:ιΠειι θειιιι€ε εεεε!ιεΙιειι Μ.
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Ηιοι·οοι·οΙι Ποιοι ιοάοοιι Με όοπ θιΒιιιιι€οι·π·οιποο Ρίι·ϋποιιοι·ο οιιι·ο!ι
«οι ποοιο!ιοποοπ θοειοιιιιο οιποοι·οοπιιο ΒοοΙιτ πω· Εἱπἱιτἱπιςππε ιιππ· Βου-ι
οοι·πιι€οιι οπο ιιοπ Ρι·ιιοΜοπ ποπ ππιιοννοΒΙἱοποπ ΡΕτϋποονοι·πιοοοπο ιιπ

ΨοΒο όοι· ΒοοΙοποοπτιοπ, 80 "ιι οοΙοΙιο ποσο ΜοοεΒοπο ο" !ιοετοιιοποοπ
θοεο$$ο επιιιοοι€ ἱετ, ππ!ιοι·ωιι·ι. Πιο Ποι·ιο!ιτειιοποιοοιι οπο οιο ΗΠιοι|·ιοιιοπ
οπο» ονοι·οοπ οιιἔοννἱο8οιι, μα.. Ειπιι·ιι€ππο· οιποι· Βοιιιειοπ8 νοιι Κιι·ο!ιοπ

8ϋτοι·π ίπ οιο 6ΠοπτΠοποπ Βοο!ιοι·.ππο, επ «οι οιο Βιιιτι·ιι€ππ; νοπ νοτ
Βιιοοοι·ππ8οπ ποσο ΜοοεΒιιοο ιια· Οποιοι: οιιιτιεπΕπόοπ ω, ιιπο!ι οιο Βιπ
ιι·ιιΒιιπε οιπεπ· νοι·οπεοοι·πιιε νοπ Κιι·οποοΒιιτοι·π ο" ροΙιτιεο!ιοπ Ι.οποοε
οιοΠο ππνοι·νι·οιΠ οπιιοι:ιοιΒοπ.

Ζα.ι.ιιοι· πι. π. Ποἰ/οτιδ πο. π.

4. Ρι·οιιεεοπ.

ΡΒρ"ΠοΙιοπ Βι·ονο νοκ” 18. δα" 182 Ι ἱΗιοι· Μο ΒΙοο!ιο!'ο
νι·ιιΙιΙοπι ιιι Ρποιιοοοιι.

Μιιο;οιΙιοιΙι νοπ Ρι·οίοοοοι· Βι·. Ποι·ιιιοππ ΒοΐΓθ1°.

Ποπ ι'οΙοοιιοο ννιοΙιτιι;ο ΑοιοπειιιοΙι Μ, 80 νιοΙ ιοΙι ενώ", πιο” πω· ιιπ δοιπ·ποΙ
ΙιΜοι·ιοπο οι ΙΜοι·ιιιτο οο πιο” (Μπι. ΙΙΙ. π". 36 επ. ι837) νοι·Μ'οπιιιοΜ. ΒιιιιΒο
πιο: πο! πο: οιιι·οιν 8οοι·ιιοΙιιο οιο ΠοποιειοΙΙο οιιι.¦ιοΠοποοπ ΖοιΙοπ "ο οοι·ιιιιο "ιιι
Μοροοι·οο ιπ πω· θοοοιιιοΙιιο ω· 1ιοιΙιοΙιοοποπ Κιι·οΙιο Ρτοι1"οπο (Μ. ι, 8. 792
Απιπ. 7) ποοΙι ιιππ νοπ ΠΩ” ςΡι·οροΒοποπ Μ. 2 8. 498 Αιιιιι. 1) οπο! ιπ 86°ΜΙΠΒ)8
Κιι·οΙιοπποοΜ (Μ. Π. 5. 221) ιιονυιο πιο ΡΙιΙΙΙὶρε Ι.οΙιι·Ιι. οιοο ΚιτοΙιοπι·. (Μ. Ι. $. 132
Νικο θ, δ. 294), νιτοΙοπο Ιιοιιιοπ Ιοιιιοι·οπ ιιιιοι· ιι·ι·Ιἔ 21. .Ιαπέ Ιοοοπ, πιιη;οιΙιοι!ι. Μι Βοποπ
Ιιιοι· οιποπ·-νοΙΙοιιῖποιἔοπ ΑΜι·ποιε ποσο οιποι· ποοΙοιιοιβιοπ ΑποοΙιι·Πι ο" επ οι”
Πϋποιοι·'οο!ιο ΒοιποοριιοΙ ι;οι·Ιοιιτοτοπ Πι·Ιιπππο. Πιο νοι·ιιιιποΙιιποοπ, οπο οοποπ Με

Βι·ονο Ιιοπνοτἔιπε, ιπιιΒ :ποπ πω Ποιοι· (ει. ο. Ο. 8. 488) ποοΙιΙοεοπ. Νο· Ιιοοιιιοπ ιιοοιι
πιοιιι Μοτοι·ιοΙιοπ €οποι,ις2 ιιπικοιννοο ΒιιιοπΙιο!ιοο ιιιοοιιοπ οιΙοι· Ιιοι·ιοΕιιι8οιι ιιι Βοπποπ.

ΡΠ/8 Ρ. Ρ. ΠΙ.
ΠιΙοοτἱ ΠΙιίιιιιιιιιοπι οι ΑροοιοΙιοιιπι Βοποάιοιιοποιπ. @οσο «ιο Ποο!ιπιπ

ΜΒΜ οο8οπιιππι οιιΙιιτο νοποπιοπιοι· οοΙΙιοΜ ιιιπτομ·ι·ο οΧοπιονιπιπο, οιππἱ

οπο οιιιιιιο οιιι·ιινιπιοο,- οι [ιΙοιππιπ ίοΙιοιιοι· Ι'ιιαπιπ οι·οτοΙοιιιιιι·, ΙΒο οιοοο

_ιιινοπιο, απο Αποιοι· οοι ιιιιοἱο οι Μιτου ιοτιπε οοποοΙοιἱοπἱε. Ροει τοι
οπίπι οιιιοι·ιιπιπο τοπιιιοι·ππι οοοι·Μειιιιποι·οιπ ΕριεοοιιοΙοε ΒοιΙοε ιπ ι·οεπο
Μο, οποιο τοι ποιπιπΠπιο οοπιπιοποοποπτιιι·, ιποιιιπι·πι··ο οι: πιο ὸοπιὶπἱοι

Βι·οΒιε οοιππιοοιιιιιο οριο ροτιιιιππο οι·ιΠποι·ο το ιιρρτἱιιιο οιιιπ δοτοπἱοεἱπιο

Βοἔο νωω οοποἱΙἱοιιι, οπο, ιιιιιπιο οπο οεθ ιποοπο οι οποοΙεο ιπ οοποπ
οιιι·ππιιιοιπ ¦Πιοτιιιιιοι· οοιι·ιοποποο, οιοο-ιο Νοιιιι·ιο πωπω πω. Πιιἱνοτεοιπ
οοιοοιπ ιιιιἰοποπι :οι οιοοο οοΒιιοοοοιιο οΧ Αποειο!ιοιει ΙΜοι·ιο, οποει πιο
οιι οπο πΙιιιποο που ιιππ οιο οΧροὰἰτἱ πιιιποονιπιπο; πω: οιιΜτοπιιιε οιιἱπ ποπ
ιποοιοοι·οπι οοποοΙοι;ιοποπι είι:ίο Ροι·οοριιιι·ι, οιιοιι οι! ρ!ιιτοο ιετιιιο ι·οοπι
Βοο!οοιιιο ο εοποιοι·ο, ἱπ οπο 3ιιοιιοι·οιι€, ι·ονοοιιτπε, οι: ιΠιιοιι·ο πιο Απιιετιιππι
οΙοοιιοπο ρτἱνἰΙοΒιπιπ νοΙιιε ροι·οτιιι·ο οπιπιιιονοι·ιοιιε; «μισο οοι·ιο οοιιι ιιι·ιπιπι
οι νοιιιι·ιι οι θοτιποπἱοο πιο ιιιιροποιοοιιιιο οίΒοἔἱιιιποπι. Ηιιο ιιιιποπ οοοιι
οιοπο οποοιοτιπι νοε οΠοοπι που οπἰειοΙιιπι νοΙπιπιπο, ποτΙοπι οι Βι·ιιιιιΙιι
ιἱοπο νοοιππιιιπἱ Πω ποποοιοοιππε, οιοο πι ιιι Βι·ο.νι:οειπιο οΙοοιιοπιιιπ ποΒοιἱο
νοοιι·ιιπι ι·οΙιΒιοποπι, ιιιιιοοπτιοιπ, ιπιοΒι·ιιιιιοιπ νοΙιοιποπιιεοιπιο οιιοιιοπιπο.

Βἰπι νοοιει οιι οσοι”, (ιιιοιιππε οπιιπι οοποπ οπο πιοικιιπο ποοεοπιπο εοΙ

Ηοιιο) οιοο νοοιε οιι οοιιιοιο ιιιΒιιοι·, οποο Τι·ιτΙοπιιπο 8γποάπο οιοοοι·



170 Β11"ΜΜΒ 0σιποοι·σει "κι 8. ΑπΕτΜ Μ".

Πεεήυπο ρποεοι·ΐρεϊ8 Μ: οπιιιἱΒιιη φιἱ πό μτοπιοΗοποπ1 ρτηώοἱοπᾶοτπω
Ψ100ι:ΜφΜ ΜΜΜ: ·οινι·πιπι εκει" ΙππεΜΜ. (Βοεε. Μ. Οι!» 'Ι. «Μ πω.
οι δι·εε._θ. τη». Ι. άι: ΙΜ.) ΙΜ στηπἰρο1οιι1ἰε Μή εἙοτἰιι τω: ω, όιε Μπιτ)
ωιἰυιωτυπι, 6ο πωω·πω ΜΜΜ ΜΜΜ νεεΕτε. Ποπ Μακη ἰὸοἰτοο Ππωπ Μ
ειιΠ‹ιη.ςπιἱοπιε ¦ιεΒετε ω' οροττοτ, τιἰεἱ πι: τεΙἱΗἰοπὶε υΜἰτιιιᾶΒιιε ο: ;;το8Πα
ἱποοΙιιιπἰωιἱ οοιιειιΜἰε: ΜΜΜ ΜΜΜ ΐ'οε ροστωἰε οσωπιυπΐωτο, ιιΠὶτωειπ
ΤΗὸωιιἰιιἱ _ΡΜι·εε, πἱεἰ πω” ὸἱεκιἰοτεε ετ Εοο!σεϊεε πιοἔἰε ιπἱὶσε, 11611
9ιιίΦ;πι ΡτεοἱΒιιε, π! Βιιππωιο "πω", Μ» ωιώϊοιιΝιιπ1 ειφΒοε$ἱοιιὶᾶΒσπ πω!
οικω:: εΧἱετωπἰΒΜ πιιετἱτἱε ἰυᾶἰωνετἰιἰε. ρτιιώοἱ ιΠΙψεκποτ οιιτωἱε: νοαΜ·

ιμιἰρρε ετιιτὶἱἱ ω: ειιΠτεΒἱἰ τιιιἱοιιοπι ι·α:ΜοΝε ῖρεἰ Πω, ηιιἰ τοιμιἰτεΕ 6ο
πιιιιιι!.πιε νεεΜ·ε οπΒιιἱιπω υνἱπιυ, Η ιμωε Η ΜΑΜ Ρπετοιπιπτ το8ἱπιἱυε
ἰπτετἱετἰιπ. (Μπι νι·ι·ο Μ τυΠἔἱοπἰε ἰιιοτ‹·πιιοτπε, ιι£ἱ!ἰοι·επιιμω ΕρἱεοορρΙἱε
πιιικιοτἱε ρι·οοιιτΜουσω ευωπιισμτο ἱιιτρτεἰι, ιπιπιιοπι επνετἱ ιπτἰιιεαμιο
ρ6τωτιειϊε οοιιοοι·«Μω ιμωιιιἱοῳιἰὸεω οι Ιν‹›πιἰε θιέι·ποίο:Με 1εΜΙωοιιϋε,
απ» ΒεΒιιυπι οτθιιοετὰοτἱιιω κα” σο] αιιπειιἱυπτ, Μπα ι·οΒΜτ πιιπι6ιιε,
Ποιοι οι ίι·ιιι:ΗΒοιιτ ΒοοοΙι·εϊε: Ψω!πιο·πω ριιΝίαπι επ'Ι, ε” αιία·ώσετε,
φωσ, ρωειει· ιμιά!ΐτωοε οιυτοτσε εοοΙ-εεἰιιπιὶεο @κι ΡηκΒιιἱ2ειε ρ:·πάεπ1'ίαε
ι”Μαιρετ ίαπάε εσωτιεπέα"”, κα· 6'επεπε'ωιΜυ Βφέ πωπω: ραπ” ε.ε·.τε
πουω·ί!ίε, Πε ςκϋιω απ|εκμιαπι συίεπεποπ σία·|ώπίσ ΜΜΜ ω· @πωπω

περπἰι'σ :Πε ι·ρείείστε!ι'α, Μ ΗΜ· :οποία σιααὐι“Μ»·.
Ωιωπηαμεσω νεται δετειιἱεεἱωἱ ΒεΒἱε ἀΩεΜοτὐἱαπ ωιπιιοπωσ Η

:

?που
άΗ.Με Νι›εττἰε |ἱωτἱε οοπειἱωετἱιπιιε, ο|ἰἔοιιὸκιε .ά Βοτιιοσύσο Βα:Κ·εΜε,
οὶυειἰεω τομή ἱιιωῖοε εεεε οΜκτο. Μπι έιΜττο $ωποπ ω:: οιπικα, "αἱ
ΜΒΜ Μεπι ΝΉπΙ1ΠΙ πιστωι1ιιι·. ΜΒΜ οΧοομἐ‹ιιιο Π:Μιι, 08% ο ΥοΜε ἱΜειω
ΜΜΜ αεΙυόοπόοε. Βὶ Μίκι: Πι ρτεε!ηωτιιω Η θετπιωιἰω ΜΜΜ, ρωο
οἰριιμ Ιουάο ρι·ωτοΙστιπ11, ςιιἱ ωατο Βοτωεεἱω ιἱἱΜοιιἱε Μπα !ιιιΒίωΦ, "ω
νω"ω ωωεω», απ». ιιεεοιπίειικο Βο€ι·, Μ Βρἱεοι›ΡυΗ “Με ιι νοΜε
ροεεο, ΙΞ6οιιιϊπεΞωο ι!ωΙατοπιιιε.

Μ

Παω τΙΠεοϋ ΠΜ, ε: 'Μι επ τεΙἱΗἰωπε οἱτουπιερεοϋοηο πω". παθω”
οΧηπἱτἰιιιυε, οπ1πωηιιο ἱιἰοἰτσο Η: να: μετοτεΙἰε ει: Ρατετησιο Νοεττιιο
00Ϊι0τϊι1!ἱ0πἰε νὶπι ο1ϊυπόίωσε, οι απ: ΠοΜιι σουΒτωαικΙοε οκΒἱΜΜἱε Απε
£ἱειἰτεε, όιε «μιοτιιτπ ώεεΝοπο 0ΙππΐΡοίεΙΜ Πω ;;ταΝοε απο, Μα:: γεε0τετιπ
Ιιιιιἀιιτο, Εοο!εεὶἰε ω: ιιΜπιο €ωωωω, ΝυΜε ι!ωιηιιο Με βοωἰπο 8811όστο
ροεεἱπιιιε. @Με ω ρι·οερω·ο «π ο εοπιιετΜει ειιστωιιυτ, ΜΜΜ ρτιιοεἱιἱἰἱ
ρἰΒυυπ. Αροε1οΗοωιι ΒΗ1€ἀἰΩ!ἰ0ΙΝ·ΙΙΙ καψω ΜροτΠωιιι· Με οοπἰο.
[Μιιπιι Ρωπικιο ωμά "πωπω ΜΑΝ-πι ΙΗΜοι·επι Με Μ. ΜΙΒ Με!

182!. ΡωιιτἰΙἱτωιιε Νοεατἱ ωπιο ΧΧ". Δ `

Εδω Ρ. Ρ. Π!.
Π6!ει:Πε ?ΠΕΒ

Ποοωισ οι Οπποπἱοἱ8 Ερὶεοορε!ἱε ΒοοΙοείω Ν
ΜωιιπΜοτἱωεἱε.

5. Βιι"18Μ. .

|

Μ.. απ|ει·|ιοπι αΙσπι Με". 51ιιΠιΙο απα! Ωσηε (Σ'επιπ· ΠΠπωΙππΩ
8εΞΦ¦ι¦ο8ΒΦπο σωω«›ωω τσιπ Σ!. Ασεπ." 184Ή,

πΜη;Μ.ΒοΗα ΜΜΜ Μουτ 2ιι Ποπ ;;ωιοπιποποπ ΑΜοΒι·Η'2, :ΜΜΜ
ο1πη;οιικιιΕ ‹ΙΜ Οοποοτκ1ΜιιιικΙ Με ;;οεοπννΕι·ιΜο Εεεε Ωω· Ιωτ!ιο!.
ΚΜ·οΙπο Η: ΒιιεεΙειιι1 ΜπὶὶἑΗοΙιοιι ΙΙτω·Μ·ποΙιευ ΝεοΜνοΙσιιηΒοπ.
Μπι 3

. Μ!! 1848 1Μ·Ηιξ ΡΜ: Η., 1ιπ1επι οι· πιοΙ:ι·οι·ο ϊυεεἱετἱιε ΒΙεεΜΗ'ο Μέι
ι:οιιΜπο, Με ίτοιιώμ ΜΜΜ νοπ Μπι Με δ

.

·Αιηέυετ (Μ. ΑυΒ. πω. 8ιγΙσ) 1847



Βιιππιππο: Ποιιοτ π" Οοοι:οτιιπτ πιο π. Απο:: ΜΗ. Γ"
·

πιο οιπο Οιππτοο Νιιιοιιιιιπ πιιοοποιιιοπποιιοπ Οοιιι:οτοπιο (πιο πιτ ποι Μαιου!!! 8ιοΒο
π" Κιτοιιπ ιο οπιπ οτπιοπ .ιπιιτιοιιοι οοπ Ροιιιιιιοπιοπ Ριιιπ ΙΧ., 2. Απο. Μοτο. οπο
Η Ποιο Επι”, ιιιοπιιτιιοιι ποιο ε. πιο π. ιοποιι) ,οιπο ιοι οοιιοιιιιοιι Οοιιπιειοτιιιιπ
νοτιιποιιποιιοο θπτοιπιιιοιι πιο, ιιιοι·ο πιιιιιιοοιοοιιο, οοεπ οπ ιιιιο οοιιιιιοοο τω, ιο

οιοποιο ποοο οιοιοπ οιιιοιι ιποοπ νοτινπιπιιιιο ιιοιιιιιιιο Κιτοιιπιι ο" ιπιοιιιιποιιοο
Βιιιιπ ινιοοοτ ιιοτιιιπιοιιιο, οπο ιιιι;ιοιοιι ιιοιι”οοο, οπεπ οτ ποιο ποιο ποοο Πιτ πιιοοτο

Κιτοιιοο Μιτου ι'οτιπτοο ιιοιιοο ιιοιιοοο, ποιοοιιι ιο οοιπ οιοοπιιιοιιοο Βιιππιποο, οιπ

ιο οοπι Κοοιοτοιοιιο Ροιοιι, ινοιοιιο ποιιοπ ιιιιιοο νοτινοιποι πιιιοο. ιἱπ ποι ιο οοιιι

θοοοοιοιιιο ιιοπιιιποιι, οπεπ ιο Βιιοτποιι πιο Βιπιιιιιιιι οιιι οιιιοοι Ποοιοοριιοι οπο

5οιοιππτ οτιιοιιιοι ινοτοο, οπο οποιο πιιοοτο Βιιιοοποο οοπ ιπιοιοιποιιοο Βιιιιπ, ιοπιοιιο

ποιιοπ ιιοποιοοοπ, ιιποοο οιπο ποοο Πιοτιοιιτοιιιοπο οιιιπιιιο. Ποτ ?προ ιιιιιιο πιο
πιιοιι· νοτινοοοοι, οπο οοο Βιποιιιιιιοπ ιο ιιιτοο Πιιιοοποο οιο Ποιο Υοτιοπιιιιπο οοτ
ιιιτοιιιιοιιοπ Λοο;οιοΒοοιιοιιοπ οιοοοτιιοπιι ινιιτοο, οπο οπο: πιο ιιιτ Απο ποειιιιοπ,

πιο Κιτοιιοοιοοιιι ιιποοιιπιιπο, πιο 0ιοοιιιοοπ ιο οοτ Βοιιο;ιοο οπο ι`τῦιιιοιιοιιπιι ιιοτπιι

ιιιιποιι, πιο _ιοοιι ιιιιιοιιποπ πο· οοιι οοιπιιιοιιοο Βιιιπο οιιιοιιοπ ιιοποιοιι, "πιο
Βοτιιι' πο· οοοποιιιοπ ιο πιοιι ιιιιιιιοο. Νοοιι ιιοιο “ποιο Ζιιοοιιιοοοοιππο οιοποτ Απ
οτιποοιο οι, πιο οιπο ποπ οπο ποιοπ πιιιοοιιιοιιιοο Ατιιιιοιπ οοπ Οοποοτοπιπ

οτποιιοο ποοο. Μ. π. οιιιιιιιοτ ποοο οιπ Ι.ιιιοιπο ποοπιοιιοπο π. δ. .πιο πω:
”Ποιι:οικτοΙέπ οιο2επιιιο οιιιιι“ @πιο ΡΗ Μ”. Βοιιιιιο οι ι."ιοιοτπιιιιιο ιιοοπτιιτιι

πτιιιιοι 1858. Τ. ι. ο. οι). .,Ιιοτ πω. πιο· ιιοι› ιοποπποο ιιοτι·πτ, ιινιο πιτ ιιιοιιοτ
ποπ ιι!ατοοιιι π. π. Ο. οοιιιοιιοιοο) οπο τοπιο πιο Βοοιιιο σοι ιιιτιιιπ ιιιι·π Αο

οτιιοοοιιοο οοιιιοοοο, οπο οπιιπ ποοο νιοιο ι·'τποιοπ οπο .ειτοεπιπιο οιοινιοιιιο το

πιοποπ ιιιιτιο ποιοο, οι·οιοιιο ποιοοπι ιιιιοτιιιιιιιι οποιο νιοιο 8οιοοο οπο Κιιτοπιοτ
νοτιιιπποιιιοο: οιο οοο θιιιιιιιιοοο :ο οοιι·οιιτοποο ι·`τοιιιοιι οοπ ιτοιοο Υοτιιοιιιοπ πιο

οοιιι ποοπιοιιποιιοο διοιιιο; οιο οοιπ Κιοτιιε :ο οτπιπιιοποπο οπο” πιο ιιιοιίοτοοοο
ο" Αοποιοο οπτ Βοοιοτοπο ποπ οοο ιιιποιιοιιιοιιοπ Οοοπιπιοτιοο; πιο ι'οτιιοπποιοπο
ποπ ιιιιοτ πιο οοιιιιοοιιιοο Ποιο οτιππποποπ θοποιιοπ, πποιι ινπιοιιοοι ποτ πιο ποιοι

.Αππιπιοιιπ οοτ ποιιιππιπιιποιιοπ Ρτιοπιοτ οιιιοοοπιιοοοιο Ποιο πιο οπο; οοοιιιπιιοι Μισο;
πιο οοπ Κοιιιοιιιιπο ιιιιιιοοπιοιιοοοο Ρτοιιιοιι, πιο Αοοοιοοοπιιοιιοιι οοτ €οιοιππιιιοο
Ποιο οπο ιιιτοιιιιοιιοιι 0οτιοιιιοο 1ο οοιοιπιοιιοο; πιο Αιιποιιπιιιιοο _ιοιιοι· θοποιιο,

ινιιιοιιο πο· πιο Οτοοοερτοι'οπο οιπ @πιοποπ Αιιοτ ιοπιποιοοιι; πιο οιπ τοιιοιοποιι
θτοοο ιο οοιιοποο Ετιποιιιιιπο, 8ι:ιιιιιοο ιο ιπτοτ Μοτο το οιοιι'ιιοο; εοοπιιιι πιο ποιοι
νοτιιιποοτιο οπο οοιιιοιοπο Βοιιοιιτιιοο ποτ ιιπιιιοιιοπιιοο ιιοιιοιοο, οποιο ιιοτ ?πιει
οιπο ιο μποτ ινοιπο ιο ιιοεοιιοιιιοοο νοτποιοπιι. Ε8 πιο ποπ "οι ιιιοιιτι'ιιοιι τοπ οοοοο
Βιιιοιιιπιιοιιιοοοο πιο ιιοεπιππο ιιιιοτ οιπο Ετινιιιοτιιιιο οιπ Οοποοιοιιιπ νι·τιιιιιιοι,

πιιοτ ιοιιο πιο. οιοιιι μοι, οπο οιοποιιιοο :ο πιοπο Ετοιοιιιιιεπ οποιοι ιιιιιιοο.
Ποπ Ποοποτοπι πιο π. .οποιοι 1847 οι ποιοι πιο ιο. Νοι·οοιιιοτ (27. Νπτοιοιιοτ
οτιοοιιιποιιοο 5ιτιπ) οοοποιοοο οποιοι τοιιι τοεπιποιιοο οπο” ιιιιιοι·ιτι ινοτοοοι πιιοι·
οποιοι οοτ Ειο,οποοπ οτινιιιιοιοο Ειιοποιοιιιιο οιοιοοι Βιποιιιιι“ο @οι οιιτιιιιοτ οιπ πιο

Πιιι·οοι·τΙ Νοιινοπιι τοοιιοιι Βοιωτοι. 'Γοοι. Χι Α. (ιοιιιιι,οιιπ ι853. π. Ν!! πο. οιο

οπιιιοιιιοο Ατιιιιοι Με .ΙοιιιιιπΙ ο Ε!. Ροιοι·οοοιιι·ο οσοι 30. ιια:οοιιιοτ ιει8ι, πιο
πιο Αιιπιιιιιτοπο οπο θοποπτοπιοπ οπο 5οιιοιι οοτ τιιπιιιιιοιιοιι ι'ιοοιοτοιιο πωπω Ροπ

οποο οοιιπιιι. Επ οπιιοι:ο νιοιιιιοιιτ ιο Βιιππιποο οπο Ροιοπ οιπ οοινιιιιοποιοιοο Βο

οτιιοιιιιοΒοο οπτ ιιπιιιοιιποιιοο Κιιοιιο ι'οτι, οπο οιπ τιιππιποιιο θοποιιοοιιοοο, ιο ι·`οιοο

οοτπο Με ιιιιιιιπιοπ Λοιο οοτ Βοοιιιοιιοπο ιπ'ο Μπι μια” ιιιοτιιοπ, ιπι οιπο οοιιιιιιιοτι
ποιοι νοτοοιιιιιιι. ντοτοοιι. πιο ποι οπτιιιιοτ οκ ιιιοπιπ·οΙιο £οπ·εωοεοπιιο οοοοιιοιιοτ τω·

Κιπ·ΙιοομοιοοΙΙ (π. «πιο Βο. ν. 8. 300), οπο οιο ποιοοιοιιππιοπιιοιιοτπιοιιι οιοποτ

θοποιο,οοιιιιιιε ποπ οσοι δ. ι7Β2--ι859 ιο ποτ ι-Ιοοποοιιιοι Ροει·ποι2οιιο ιποο ιοι .ιπιιιιιιτ

οπο Μοτο (π. πιο δηιοτπιποποπιιο οοτοοιιιοπ: ΒεπιποιιΙσπο ποιο Ντ. ε
ι, θ
,

34.) πο·
ιιοοιιοπο οποιοι ιοι Ζοπποιοιοοιιπιιοο ποι' οιοπο Βιιιοο ιοτιιοιι, πιοποπ πο” ιιιοτιοιπι
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το!εοτι @το πω· επειπεεννοτοο τ›οτ 1!ιο·Μο·ιΙ Ι. ο. ρ. 198 η., νοΠετϋΜΙ8 ετα, "το
Μ: _τοτιτ οι·τετιι·ου, τη :Ιω υπο οπο ιιΙοΙιτ οοΙττετ ιιι,Βιοεοπεοποπ «Μ. @στα Πέ Π'.
Τ. Ι. μ. ΙΟΣ-ΜΒ ποὺ" στο: Α11οοιιττοιι πω! :Ιω θττοιιπποι·ητττοικΜι!Ιο τοπ 3. “Η
1848 Μι·οΙτε πιττΒοτΙιοΙΙτου:

ΔττἱουΙἱ 6ο @ΜΜΜ 0οπνοπτπω Βιετ:
Ι. Η Βιιοετοτυω Ιωροτἰο οορτοπι ετοτυποτσι· Βἱοοοοεοε 0οτ!ιοΙϊοπο

Βοιποποο: ΔτοΜοΡἱεοοΡοτυε οπο, Ερτεοορατιιο απ, ιιοιιτρο:
1. ΑτοΙιἱᾶἱοοοοοἱε ΜοΙιἰΙοννἰοπεἱε πωρτοοτουε οπιιιοο Ιωροτἱἱ ροι·τοο, «μια»
ποπ οοιιττιιουτυι· Π: εο:κ ΠτοοοοετΒιιε ἱυίι·ο ιιοωἱιιοτἰε; ΜοΒιιυε ΓΕπΙοικΜο
Πιισοτυο ἰιι οτι ροτἱτοι· οοπτἱιιοιιτιιτ.

2. Βἰοοοοεἱο ΨὶΙπουεἰε οοπτρΙοοτοιιε ΒιιΒοτιιἱο ΨτΙιιοο, οτ θτοκτιιἱ απο ἱἱο
ΙΞπιἱτἱΒιιε, ουἱΜε Π: ρι·οοεοπε οἱτοιιωεοτἱΒιιπτυτ.

8. Βἱοοοοεἰε 'Ι'οΙοοοο, εοιι Βοιιιοεἱτἱοιιεἱε οοιιτρΙοοτοπο ευΒοι·ιιΜ Ουι·ΙουτΙτοο,

οτ Κοννπἱ ἱιιττο Ιἰιιιἰτοε, οπτϋπο που ρτεοΒιιἱαιιτιιι·.
4. Πἱοοοοεἰο Μἱπεοοιιεἱε οοιιτρΙοοτοπο θιιϋοτοἱιιιιι-Μἰιιεοοο οπο: οιύε Βο
τΠοι·Με ΙἰωἱτἱΜε.

ο

5. Πἱοοοοοἰο Ετιοοοι·οιω οτ Ζγτοιιιοτἱοιιεἱε οοιιετοπο ίὶτιΒοτπιἱἱε Κἰονἱοο, οτ
νοΙἱπἰοο απο απο Ιιοὸἱοτιιἰε ΙἰτιιἰτἱΒιιυ.

8. Βἱοοοοεἱε θοπιοιιοοοιιεἰε οοιιτρΙοοτοπο ἔυΒοτιιἰσω απο «Με ρι·οοεοπ
τΗπιε ΒΜΒι1ε.

Τ. Νο" Βἱοοοοεἱε θΙιοτεοποπεἱε, «μισο οοιιετιιτ Ρι·ονἱποἰο Βοεεοτοϋἱοο,

ειιΒοι·1Με θΒοτεοποεἱ, Β!τοτοϋποοΙον, Τοιπἰᾶἱε, Βοτοτονἱοο οτ Αοττοοοιιἰ,
οτ τοΙἰ8ἰοιιἱΒυο ροεὶτἰε Π: 8οιιοι·οΙτ ΒοΒοι·Μτ θοιιοοεἱ.

Π. Αροετο!ἱοοο Πττοι·οο ευΒ ρτιιιι1Βο ετοτυοπτ οπιρΙὶτιιὸἱιιοιιι, οτ Ιἱιιιἱτοο
Πἱοοοοεἱιιω νοΙυτἱ ρτοοοοιτουτἱ οι·ττουΙο ἰιπὶὶοοιιττιτ.

Ποοι·οτο οΧοοιιτἰοιιἰε οοιιιρΙοοτοπττιι· ιιιιωοι·πω, οτ ποιπἱιιοτἱοποιπ Ρασο
οἱιιτιιω ου]πειμιο Πἱοοοοεὶε, απο Βιιποτοο «Με εοποτἱοπἱ εοΒ·ῇἱοἰοπτι1τ.

ΠΙ. Νιιπιοι·ι1ε ΒιιΕι·ομηοοτυπω, @οἱ Αροετο|ἱοἱε ΠττοΗε ΡΗ νι. @πιο
1?98 ευΒ ρΙιιιιιΒο άιιτΕε ετοτιιτἱ Μπιτ, ίπ ω:: νοτοι·τΒιιε ΠἰοοοοεἰΜε εοτνοτιιι·.

Ν. το ιιι·Βο Βοτοτονἱο οτἱτ ΒοΗι·οΒοποοτσε πιονἱ Ερἰοοοριιτιιε αποτ
εοποποίο.

ν. Ερτεοομιο ΟΙιοτεοποιιεἱε Μπιουτ» ΜΒοΜτ οοιιιππω τμιοτιιοι· ωἰΙΙἰωπ
αμπιᾶτἱἔοιιτοτιιω οοτοετιιτο ι·ιιΝοι·ιπιτ ιιτοοπτοοι·υιπ. @σε 8οτῖω8οποιιο οιτάοιπ
τιποτα: άστο, οπο ΜΗ Ερἱεοορἱ Βοτϊκοοοιιοἱ Μ Ιωροττο ροτἰυιιτιιτ, οἱΙἰοοτ

ΜεωἱΠο τιιωοτυπι οτοοιιτοοι·τιω.
Π. ΟορἱτυΙιιω θπτΒοάι·οΙίε ΒοοΙοοἱοο θΙιοτεοποιιεἰετπονοιπ οοιιετοΝτ

οοοΙοεἱιιετἱοἱε νοκ κοπηκε: (ο) οιιοΒιιε ΡτοοεοΙἱΒιιε οοιι ΠἱΒιιἱτοτἰΒιιε Ρι·οο
ροεἰτο, οτ Αι·οΜ«Μοοπο: (ο) ιμιοτιιοι· Οοποιιὶοἱε, οιιοι·υπι ττοε ΤτιοοΙο€ἱ,
Ροοιιἱτοιιτἱοτἱἰ, οτ Ροι·οοΜ ωιιιιοι·ΕΜε τιιιιδοπται·: οτ (ο) τι·ΙΜε Μειπεἰοποττἱε
Βοιιοτἱοἱουἱἱε.

τ

να Ια πονο (Πιοτεοποιιοἱ Ερἰεοοροτο οι·ΐτ Πἱοοοοοοτιι1ω 8οιπἰιιοτἱιιω:
Μ ςοἱιιὸοοὶω ιιειμιο ω! νἱἔἱιιτἱοιιἱιιοπο Ατιπππιἱ οΙοιιτιιι· ἔυΒοτιιἰἰ ἱωροιιιὶἱἱο,
νοΙιιτἱ ερτ ἰιτ οΗἰε Βοπιἰιιοτἱἱε ροπεΙοπο ίτυοπτιπ.

νΙΙΙ. Ποιιοο Ερἱοοορι1ε ΟοτΒοΙἱουε Αι·πιο:Μ ήπιο ποτηἱποΒἰτστ, ΕΡἰτἱ
τιιο!τΒιιο Ατωοιήοτιιω ΟοτΙιοΙἱοοτυπι Π: ΠἱοοοοεἱΒι1ε ιποοεοττἱω ΟΒοτεοιιοπεἰ

οτ Οπωοποοοποἱ ὸοἔοιιτἰιιω ποοοεεττοττϋπο οοιιουΙοτι:ι·, Πε ορτοποο ι·οουΙσιε

αφ. 9 θοποἱΙἰἱ Εοτοτοιιοιιεἱο απ. 1215.
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ΙΧ. Βρισσορι Οιιιιισιισσσσσισ στ ο!ισι·σοιισιισισ ετστιισιιτ ιιιιιιισι·ιιιιι οισ

ι·ισοι·ιιιιι Αι·ιιισιιιοι·ιιιιι σιιττιο!ισοτιιιιι τιιιί ιιι σωστη Βσιιιἱιιιιτἱἱσ θιιτισι·ιιιι

ιιιιρσιιιιτισ ιιΙἰ τιστισιιτ. Πι ιιιιοιμιοςιισ σκ τΗστἰσ 8σιιιιιισι·ιισ Μπιτ Ρωσ
Εγτσι· Αι·ιιισιιιιιε σιιτ!ιοΙιοιισ, στ: σΙιιιιιιιοσ Ατιιισιιἱοιι ιιι·ορι·ιι :Με σσσι·ιιιοιιιισ
σι·ιιτιιιιτ.

Χ. οιιοτισσ σριι·ίτιιιιΙσσ σστΙιοιισοτιιιιι Βοιιιιιιιοι·ιιιιι στ !Αι·ιιισιιιοι·ιιιιι
πιονι Βρἱιισορστιισ θτισι·εοιισιιειε ιισσσιισιτστσε ροστιιτιινσι·ιιιτ, Βρισσοριισ ιιι·ιιστσι·
ιιιοτιοσ Ιιιισ ιισιμισ σ6Μιτιτοε, ιιτ τιιιιιιε ιιιοάι οσσιιι·ι·ιιτιιι· ιισοσσιιἰτιιτἰΒιιε, οτι

Μπιτ: σιιιισιιιιι Ρι·σετητσι·οι·ιιιιι σιηισάιτιοιιιτιιιε εστι ιιιισσιοιιιτιιισ ιιτστιιι· στ Ισι

ιισι·ισΙσ Βιιτισι·ιιιιιιιι σσιιι ρσσιιιιισσ για: σιιρρσάιτσΜτ, ιιιιιισ ιΠοι·ιιιιι ἱτἱιιστἱ, στ

νιστιιἱ τ'ιισι·ιτ ιισσσειισι·ισ.

Χι. Βιοσσσειιιιιι ιιιιιιισι·ιιε Πι Ροιοιιισσ ΒσΒιιο εισι·νστιιι· ιιιισιιισάιιιοτιιιιιι
ρι·σσΒιιιττισ Με ἱιι ΑροστοΗσισ [ιἰττσιἱε ΡΗ νι!. «τισ δ!). διιιιὶἱ σιιιιἱ 18%.
ΗΜ! ιιιιιιιιιτστιιι· ‹ιιιοιι υιό ιιιιιιισιιιιιι, στ τισιιοιιιἰιιστἱοιισιιι ΒιιτΤι·σΒιιιισστιιιιιιι
ιιιιι·ιιιιι Βιοσσσειιιιιι ρσι·τιιιστ.

τ

ΧΙΙ. Βσσἰἔιιιιτἱο Βρισσοροι·ιιιιι στο ΒιοσσσειΒιισ, στ ρι·ο ΒιιτΤιιισσιιστι
τιΒιισ Ιιιιιισι·ιι Βιισειιιι·ιιιιι, στ Ροιοιιιτισ ΒσΒιιι μι· ειιιΒιιΙσει νιοσε Ιοσιιιιι
τιιιτιστιἱτ, σοιιιιιΙιισ σιιτσ ΙιιιΒιτισ ἰιιτσι· ιιιιρσι·στοι·σιιι στ δ. Βστισιιι. Ιιιστιτιιτιο
σσιιοιιισσ ιρειε τι Βοιιισιιο ΡοιιτΠισσ τιιιΜτιιι· _ιιιιετιι σοιισιιστιιιιι ιιιοι·σιιι.

ΧΙΙΙ. Ερισσορτισ σετ οιιισ @ιια στ σιιιιιιιιιετι·στοι· ιισσοτιοι·ιιιιι σσσΙσ
σἰειστἱσοιιιιιι ειιτισ Βιοσσσιιιιι, Μπι τιιιιισιι ειιτιισστιοιισ σιιιιοιιισιι Βιιιιστιισ

ΑροετοΙισσσ ΒσεΠ «ΜΜΜ.

Χιν. Νσσοτιιι, ιιιιιισ ιιιιτσσ σιιτιῇἰοι τΙστισιιτ τ1σΙιτισι·ιιτιοιιιτιιισ Οοιισιστοι·ιι
Βιοσσσσιιιιι, ιιιιιιτ.

Ι. Ι)σ καιω ΕοσΙσειιιστιοιε Πιοσσσεισ.

(τι) ΝσΒοτἱιι στ! ιιισσιρΙιιισιιι 8σιισι·στιιιι ρσι·τιιισιιτισ (σε τιιιιισιι ιιιἰιιοιἱσ
ιιιοιιισιιτι, ιιιισσ Ισνσε σσσιιιιι τιιιΙισιιτ ροσιισει, όσετιτιοιισ, νσΙ τιστσιι
τιοιισ ρΙιισ ιιιιιιιισ ιιιιιτιιι·ιισ ιιιιιιοι·σε, στ: Βρίσοορο άσσσι·ιιιιιιτιιι·, ιπ

σοιισιιιτο οοιισιστοι·ιο ρΙσιισ σΜσιιι Βρισσορο ι·σΙἰστσ Ιιτισι·τστσ σοπ

ιιιιΙσιιάι, ει οριιοι·τιιιιτιιιι σι νιτιστιιτιιι·, θοιιειστοι·ιιιιιι ιιισιιι τιιιιι τισ

τιιιῇιιιιιιιοᾶἰ, τιιιιι τισ οστσι·ιε ιισδοτιιιι.)

(τι) ΝσΒοτισ ιιιτσι· σσοισσισετισοσ σοιιτσιισιοσιι, φωσ Εσσισεισι·ιιιιι ιικο
ιιι·ιστιιτσε τιιιιι ιιιοτιἰΙσσ τιιιιι ιιιιιιιοΜΙσσ σττἱιιἔιιιιτ.

(σ) Ωιιιισι·σισσ, ι·σοΙσπιστιοιισσ σοιιτι·σ Εσσισσιτιστίσοσ νσΙ στι ΒοσΙσεἱσετἰσἰσ,
νσΙ τι [ΔΗΜ τισιτιτσσ οτι ιιιιιιι·ιιισ πι! ιιιιιιιιιιι, π! ρι·ορτσι· οΜιΒιι
τιοιισσ Μαι σσι·νιιτιισ στ: ιιιιιιιιιισ τιιιΜιισ τιιιιι το ιιιι·σ τσιπ ιιι ίιιστο,
σιιιιι τιιιιισιι ιιστοι· Επι: ρι·ιισϊσι·στ νιιιιιι ιιτ σπιτι τιισιιτιιι· ιιιι·ιι.

(τι) οιιιισσσ ιιιιΠιτιιτισ νοτοι·τιιιι :ιιιοπιιστσι·ιοι·ιιιιι; ἰρσσσ ρσηισιιιισιιτιιι· στ

ιιιιτισιιΒιιιιτιιι· @Με ι·σσιιιιιε στιιτιιτιισ ἱι
ι

ΑροστοΙισισ Ιιἰττστἰσ Βσιισ

«Με Χ". ,,σι ιιστιιιιι.“

Π. Ωιιιιιιτιιιιι στ! Βιιισοε.

(σ) Οσιισιισ ιιιστιἱιιιοιιἱιιΙσσ, ρι·οΒιιτιοιισσ Ϊσ8ἱτἱπιἱτιιτἰ8 ιιιιιτι·ιπιοιιιοι·ιιιιι, ιιστε
ιιστινιτστΙσ, σουτ Ιισιιτιιτιιτοι·ιιιιι στ τΙσίιιιιστοι·ιιιιι στο.
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σ) (Ματια ἰα αιιΠιιιε πεσεεεα εετ ἱιιΠἱἔετα ροσαἱᾶοαιἱαια εααοαἱοαπι σα
οι·απεα, θα αταϋααὐοπιιτα ροεααΠαπι νἱοἰωἰοαοαι (οοαιτεινεπαιια), να!

σα «Μἰοιααι αααάαααιςασ·, α.» «ΜΒΜ α Μοἰε 'ΓιααααιΙΙΙ.ιαε Ισια ο"
σεαιεαιἱπ.

ώ

Ν. θεοοαοιαἰοα.

ω) Ρταοεοτἱρτιιπι να! ατειονία αστα εαιιιπιιιτααι, «μια» σα!» εακαοααιαιΙο
αεεΠαααιατ, ιαωπααα ωφεαεαι·ααι, παο αιε Με εααιαιἰε ι·οααΜ,

αοεοιἱα φωσ ΤεπαρΪοτατα, Αεαἰαα¦ειταπι ω. ἱαε1αατατἱοαεια νε! Με·
Βωτίοααπι τεερἱτἰααι. Ρτεοωτω θοαεἱετατἱἱ στα ίοι·ιπατο ἱαὰἱαοε

ΕααΙοιἰαειἰοοταπι, οι Ραι·οΜεαοι·απα Ι)ἱοεοεεἱε, παἱιιοι·ε ααηοΙΞωε
ΙΜεταει, αΙἱιηιω ετι·ϊμα, ααα:: πω: εμ·οιεικ αοΒοΗιι αἀπιιἰαἱετταιἱοαἱε

Πὶοοοαεἰε.

:αν Πε8οϋα ρταεαἰοω όοοει·αιιαιαι· Δια Ερἱεοορο ροεΙααιιια α Ουα
εἰΜοτἰο ΦΧ€ιαιἱαιιΙα ίαεήιπ, «μισά ωαιοα οοαεαΙαιἱοαἱε μαθω τιια1ααιαιοα0
ι·Μαοτ. Ερἰεοοραε ιαΜαιο τωεται· αΠει·ι·α τιιτἱοαοε »Με εεατεαιἱαε ΠΜ
"ω" Ια οιιεἱααε, αι ααἰααε ι>]αε ορᾶαἱο Μ: Με θοαεἰετοτἱἱ αΞεοι·ορατσ€.
Μα. (Μοτο ΠΙοεοεεἰε ιιοἔοται, αιιιιο αιἰαιἱαἰεΙτααοαἱε αοαιοα Μαοα8,

απ Μ φαααε αοαααοαται· Με" ι:οαΜειιααο, ίοι·ἰ ἱακοταἱ, “επιασε αΙἱ
ευρω αΜαπα πι, πειιε ὸἔεαἱρ!ἰπιο.ο ¦ονἱΒαε ααπααακατ ροεαἰει, αεκ μαπα·
πΝααε οΧΒοτΙαιἱοιιΕΒαε οααοκἱἱ οι!» εαοιοι·Βιιιτο ετ ο Βεατεαιἱα εροαΜιαπ
ΕρΕεοαρἱ ααἰοσρεααοιπ.

]

Μαι (Ματσε ΟοαεἱετοτἱΕ καπ ειπα οοοΙοεἱαεΙἱοἱ; καποια αοιαἱαατῖο,
απ όἰταὶεεἰο ιια Ερἰεσορο ροαιΙοαη αοαιἱαατἰοαεε Με Μια αΕ Πααεταἱο
από ἱαετα1εο εαπ. Βἰ Ερἱεοοριιε Με εαυ.ο Οοαεαἰεα$ἱαο αιοαἱ€α (φρατ
ιαααπι απο: αΠαιιοπι α θααιαετοι·Εο ι·οαιονοτο, εωαω αΠαα1 ία εάαε
Ιοοαπα εαίαπ:Μ ΠαΒοταἰο ρατίωτ Μαό ἰαἔτα€ααι.
:εναι Ροι·εοαειο (Μάικ: Οοαεἱετοτἱί ιια Ερἰεοορο αοαατκααΒαα!αι·

ει! ρταοποαιατἱοαεω Βοοτεωτἱἱ οοαεἱετοτἱἰ.

ΧΙΧ. Βεαι·εωι·ίαε Ερἱεοορἱ, ααἰ ιααααε άεαιαα«Μααι απο οοιααιοι·οίο
Ι.Μτοι·αι·απα οΠΊοἰπΪἰαπι, ε: ρεοα!ἰαι·ἱααι αἱ: Ερίεαορο ὸἰτοατο π ἱπιαιεὸἰατο
αοπαϊαιπαι·, 8ο ατο ο]αειΙοια Ερίεαορί ιικΒΙα·Ιο ε: Μα ωοΙοεἰαετὶοἱε εΠω
ροτει·5τ.

ΧΧ. Μαιιω·ιι πωπω θοαεἰετοτἱἱ ωσειιια:, απ Ερἰεοοραει οι ω
"τα πιΕ8ι·ανοι·Ετ, νο! Πρϊει:ορα$απα ὸἱαιἰεετΗ, αοααο απο Μα Ειπα:: Βιιααετϋ
Αὸπιἱαἰεπαεἰο Βε:Πε "πωπω Βἰ Ερἱεοοραε εΠωιι εαρι·ειααπα σαι”, π!
Δ: Εραιοοριια απο αΜἰοοτ, ΗΠαε ειιωοεεοι·, να! απα ατο $εωροι·ο "Με
Ιοοαπα τοπια (είνα Οοα0]ιιιοι·σω ΜΜΜ απα Ντα” εαοοεεεἱοαο εἰνο θερἰ
ταἱαπα οΠ8ατ Ήωι·ϊαπα οαρἱ£αἰατεα1 ιια εει:τοι·ααι θααοααια αοι·παιια) εταιἱια

Οαα8ἱ8!0τἱαΜ Πετααι οοαεαιαω, φαι! εεωρει·, ατ ευρω «Πο8απα σετ,

(ἱααοταἱο αεαα ἰα8ταταια ω.
ΧΧΙ. Ερἱεοοραε εαρι·εωαπα αεαα πιοαει·ιααοα Η «Μακ τααοαοαι,

Μ αοαΜπατα, ἱα αΕεοϊρ!ϊιιαια ααιαἱαπι ειναι Πἱοοαοεἱε δοπιἰαατἱοταια @Με
μ·ιιεεαι·ϊρια α (ΜΜΜ Τι·ίαοαΠαο (Πρ. ΧΈ'ΙΠ. θεεε. ΧΧΙΠ.
ΧΧ”. Ε!οοιἰοποεΒοοτοταπι, Ιιιερωτοταπα, Ρτσίαοεοι·απα ετ ΜαΒΜτοι·αια

μια Ποσωεαπϊε Βαα€ιαΜΒε Εμεσορο τοοει·νεαιαι·. Ααωμααι απ: αοαααο8
σεττἱοτ Μή «και, αα]αεαιοαΕ οΙεοι1οαοε μα! αι! οΜ!εω νΙνειιιΠ παοαοια,
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ιιππ! ρι·ιιο!ιοτε Βιιικι·ιιιο οΒιιοΜΜΕΡοοιιιιι. ()ιιιιι Εριεοοριιε ιιοοοεειιτἱιιιιι «Παει
οιιιονετε Βοοιοι·σ-ιιι, π! Ιιιεροπιιτειιι, π! ιιιιφιοιιι οι: ΡτοΓεεεοι·ιιιιιο, ιιιιι
Μωσιτιο, εωιιιι ΜΙΒ σώσω καιω” ειια:σεεοι·ειιι ό". @Με ιιωιωω
'Μια ιιι€ει·ωΜειιΜ ρω τοιιιροι·ο ιιιιιιιιι π! ριιιι·ιι ειιιι!ιοι·ιιιιι οιιι·ι·ιι:ιι!ιι ιιι
ειιο Βειιιιιιιιι·ιο. Οιιιιι ιιοωεειιι·ιιιιιι επιετιιιιιινοι·ιτ ωωιωιιωω οιιιιιωι ιι

ι

σιιιιιιι ει.ιι!ιοι·ιιιιι ειπε”. οι αιιιιιιιιο:-1 πι! εποε ριιι·ειιιεε ιιιΜοι·ε, πιοιιιιιιιιο

ΒιιΙιει·ιιιιιιιι ιιιεΙ:ι·ιιοι.

'

ΧΧΠΙ. Αι·οιιιοριεοοριιε Βιοιι·οροιιι.ιιιιιι5 Μοιιι!οινιοιιείε οΧι·ι·οοι ιιι

Εσοιοπιιιειιωιιι Α‹·ειιΙειιιἰιιιιι Ροιι·ορο!ιε οιιιιιιιοιιι ιιιιοιοι·ιιιιτειιι, ιιιιιιιιι «Με
ςιιε Εριεοοριιιιι ιιι ρι·ορι·ιιιιιι Πισωεεειιιιιιιι 8οιηιιιιιι·ιιιιιι οΧι·ι·ι:ετ. Η ιιιιισσι
σ3ιιεπιειιι Αοιι‹ὶοιιιἰιιε οιιριιτ οι ειιρι·οιιιιιε ΜικΜπειιοι· ω. Ουοι.ιιε @Μειω
ι·ιοι·ιιιιι π! Μι›‹Ιοιιιιοι·ιιιιι Λοοι!ειιιιιω οοιιειι!ωιιοιιιε ιιιιιιιιιιι ρειι·ιι·ε ωιω.
ΧΧΙν. Ε!οττἰο Βοοιοτἱε, Ιιιερει:ιοι·ιε, οι Ρι·υΓοεεοι·υιιι Αοιιι!ειιιιιιο

ώ ΑτσΜοριεοορο ΜΕ 011 ι·ο!ιι.€ιοιιο θοιιεΗιί ΑοωΙοιιιιοι, 0ιιιιο ιιι Αι·ιιιιιιΙο
ΧΧΠ. ιιι·ιωεει·ψιιι ειιιιτ Μεσοι οΙοοιἱοιιἱΙιιιε ιιοιιι ειριιιιιτιιι·.
ΧΧν. ΡτοΓοεεοι·οει, οι Α6]ιιιιοιι ει:Ξειιιιιιι·ιιιιι Τιιεο!ο8ἰοιιι·ιιιιι πειιηιοι·

οι Ει:οΙοειιιειιοισ Μπι οιίειιιιιιιι·. ΜΗ ΜιιΒιεττι εφε ροωι·ιιιιτ οι: ΜΜΜ
0ιοι!ιοΙΙοοιιι ι·υΙιΒιοιισιιι Β‹›ιιιιιωιιιι ρι·οΒιοιιτι!ιιιει, ιἰειιιιε ρτω-ΜΒιι.ιε, «μή
ετ.ικιιοι·ιιιιι ωικιωιω τοιιίωει·ιιιι ιιι ιι|ισμιο πια-βιο !ιιιμπιι Αι.ιιειιιιι:ο, ιιι
ςιιο Ασιυιοιιιἱοοε ΨΙΛΗ Γιιει·ϊιιτ ωιιεοιιιιιιιἱ.
ΧΧνι. ΟοιιεσιοιιΝιιο Μοάοιωοι·οε ειιιιιιιιοι·ιιιιι Βιιιιι οιι)ιιεσμιε Βοιώ

πω, ιιιιιι Ασειι!ι·ιιιιω ιιιιΠιιιιι ει!ιι ειιι·ο8ιιιιτ ρωι·ιιι ιιι άιτιι.;οιιιιιι Ιιιειιιιιιἰ
τιιεοιριόπιιι @ή ε!όΒειιιιιι·. οι κοιιιιιιιιΒιιιιιιιι· Μι Εριετορο, νε! Αι·ώιοριεοορο.
ΧΧνιΙ. ?σει ιιυ-ι·ιιιιι Πωοοοιιιιιιιι οιι·οιιιιιεοτηιτιοιιειιι Ατειιἰηιἱεοοριιε

σειιιοΙ οι ιιι μετροιιιιιιι οιιιιι Ο:‹Ιἱιιιιεἰοι·ιιιιι οοιιει!ιο :παταει ιιιιιιιοι·ιιιιι

ώιιιιιιιοι·ιιιιι. ιμιἰ Μι ιιιιιιιμιιφιο Πισωοει πι! Αοιιἀοιιιἱειιιι "Με ροιοι·ιιιι€.
ΧΧΪΙΠ. Ριο8τιιιιιιιιιι Βιιιόιοι·ιιιιι μι;» δειιιιιιιιι·ιιε τεκιιι;ειιιι· Μι Εριε

ωριε. Ρι·ο Αωόειιιιε Μι ΑωΙιιοριεοορο, ροειιιιιιιιιι και τ:ιιιιι ειιο Μα
σεωωι (ΜιιεἰΙἰο ι:οιιι.ιιιοι·ιτ.
ΧΧΙΧ. Ροεπιιιιιιιι ι·οΒιιΙειο Αοιιόειιιιιιο ΒοοΙοειιιετισιιο Ροττοιιο!ἱε πιο

ιΜιεΜιοιιοε ειιΜοι·ιιπ οοιιΓοι·ιιιοε ιιιειιιιιτιε, 6ο ιιιιἰΒιιε ιιι ρι·ιιοοεόειιιιΒιιο
Αι·ιιοιιΙιε οοιινειιιιιιιι ω, Αι·σιιιοριεοοριιε ΜοΜΙοινιοιιειει 6ο ιρειι ΑωτΙοιιιια
το!ιιιἱοιιειιι ω! δ. Βεόι·ιιι ωιιω ΠΠ ριιι·ειιι, ιιιιιιιιι ΑτοΜοριεοοριιιι Πι·
ειινιοιιειε Κιιοι·οπιιιιιειιγ ι:οιιίοοιι. φαω Αοιιιισιιιιιι ωοΙοειαειιοιι ιιιι]ιι8
τιινιιιιιἰει Μ: τοπιιιιτιι.
ΧΧΧ. Πιιἰειιιιηιιο _ιιιε ρωι·οιιιιιιιο ιιιιιιό «ΜΜΜ. νε! μιο τοιιιροι·ο

εε€ ἰιπετιιιἱεειιιιι, ιιοιιιιιιιιιιιιιι· Μι Εριεοορο Ριιι·οοιιι θιιισει·ιιίο !ιιιιικι Βιι€τιπί,

μιικιο πωπω: ει 80ΜΜΒιι ω" οιιιιιιιωοε @Με ι·ει.ιιιΙειε ο
ι Οο-ιΙιο

ΤιιιιΜιτιιιο ρι·ιισεοι·φωε.
ΧΧΧ!. Τι·πιρ!ιι ωιιιωεω ι·οιιιιιιιιι Ιι!ιοι·ο ι·οριιι·ιιιι€ιπ απο οοιιιιιιτιιιἱ

ωωω. π! ρι·ιιστοι·ι-ι Εισιιιιιιιιιιι κιιιι ιιψεωοσι οιιι·ειιιι ειιιιαιροι·ε πω.
0ιιοιιοικιιιιηιιο φοι·ιιιιι Πωσ Μια! ειιίΠοετοιιτ, Ιιιιρει·ιιιΙο θιι!ιοι·ιιιιιιιι Μια:

'Μπους ιιτ ιιεοεεεω·ιιι ειιΙιεΜΒιι οΜιιιειιιιι. 00ιι8ι1 ιιιιι ωρᾶωιιιι· πονο αεόι
ΜΜιι κυρια. οι Ρωσσοιιιιιιιιιι ιιιιιιιοι·ιιιιι ιι€ειιτ!ι φιιιιιι ιιι μειώσει το!
ιιοριιΗ ιιιοι·οιιιοιιιιιιιι, ω! ιιιιιιιιιι ο·1Μειιιιιι.- ρητοει:ιιιι·ιιιιι ιιιιιρΙιιιι:Ιο οι
οιοιιππιιιιιΜιιοιιιιιιι «ΜΒοιι!ιιια

Βοιιιιιο 3. Αιι€ιιοιι Ι8!'?.
`

Α. (Μιά. Ι.αυιΜωσΜπι'. Ε. @Με :Ισ Βἰοιιιϊοῇ“.
κ!. Β0%όπσ|[.
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Ποιο Βοο·ΙοΠοπ @σε θοποοι·οοοε ο).
νοο Ρι·οί. Π:: δ. Ή388Ιστ. ΨΒ'Ιοο ω; σοι Βιο·οΙοε 8οοπ 4881. 44 5. 8.

Πἱο Ψοτ€ο, ονοΙοοο οοπ Αροοπνἱ επι Π, ΒοοΕοοιοοι· ν. α. οπ νου
ετοτοΒοπ Β«οοοει·πτοο Ποιο· οπο θοποοι·οπτ οοερι·οοοοο, Με πω: οποπτοο
οἰο ΒιοΙΙππο οοε Ρτἰπιοε νοπ Πορτο, οἱο Βοοοτο Με Κϋπἱοπ οοιοΒΙἱοο
πο· Ιοι·οοππππο Φο· Αεοτο οπο «Πο Ροι·οοοο!-ΙοιιποοΜτ οοι· πποποοοοπ
θεἱειὶἱοοοοο; οεοἱοοοοοτ€ἔ$ ωστοσο, οποοπ οοοοπποἱοο ἱο πο· Τομο
οι·οοεο οἰποπ ΨΉοει·οοΙΙ Βοίπποεο, οσο οοι· οοοο Βοοοοι· οἱοοοι· οἰοοτ οο

ποοὶοοτἱοτε, ππο οἱπο πο οοιο Ζννοοοο οοε8οοοποπ ννοι·οοο, πο: οοιπ νοο

Βοἱοοετοιο Μπομπ ΒοετοΙΝοπ, ποιοι· νοο οοι· οοοοπ νοι·εοοιποποο πιο
οοΒοοοοιιποποο Μοτο οπΕ ,,Βεπίσίοπ οσο· θ'οποιο·οο!ο“ οοποπ Αοοοοοἱο
νοΙ1 Βει·οοοο8οοε οπο Με Βεοοο£οοἔ οἰποι· οΙΙΒοιοοἱοοπ οπο Βοννἱοοοτ
ιοοεοοπ οοννἰοοτε£οοΙἱοοοπ Γοι·οοι·ποΒ οιο· ϋοοοοὶοοοπ ΜοἱποοΒ :ο νει·
ποοποεο. Μισο οπο Με θοι·οΕοοΙ Βοοοοοοι· οπΒοποΠοοΙἱοο πο» θι·ππο
Ιοιοοοεοτ οοι· νοπ οσοι οοΙοπ (δι·οίοο νοι·οοοι·οοοτοο Ιοοννοποοπποπ 8οποος2
οικω, οο.νοπ ννοι·οο ννοοΙννοἱεΗοο οοἱπο Νώε οοποποοοπ; οοοπ ποιο
ννοΙΙτο ποι· οοποπ νοι·ννοοο, πιο οποιο οοιο οοΙοἔοεοοι·‹ο ,,Βονἰοἱοο,“ οπο
οοοοο οίνου ποοοεοοΙοοοποπ Βιπι·ιοΙοπέ' ΒοΒοο οπο Οοποοι·οοϋ νοο Ποποιο
επ οοεἱπποο. Πο οπο· οπο οι πιο οἱοεει· ,,Βονοοοο“ ννἱο οποιο· νει·
Εοεοοι· οσοι· ι·ἱοοοο· οοπιοι·Η:, οοοπ επ Βοοιοἱοτ ννἰο Μο ΝοοοΙοοοε Π!.
Βονἰεἱοπ οσο· νοι·τι·οΒο νοπ 1815, νοπ ννοΙοοοο οοποπ: οἱοοτ ω» οποιοι·
Βια: ιποοι· επίπονο: πω. Ιποοεοοο τοπΙ: οποιο· νοι·ίοοεοι· οἰοποπ Βιοι·ιοοι·ο
πιο· πἱοοτ οἰο Βοι·ο πο, εἱοο Μ: ἱοποπ οοεοποοι·ο πο οοΕοοεοπ. Ετ οο
οιιοοοΙτ οἰο οποιοι» νοπ οιο· Βονἱοἱοο οοπ Οοοοοτο·οτε ποι· νοοι ποοοι·οποοεο
8τοοορπποΙ: οπο, ννοἰΙ, ννἰο οι· εποΙ:, οἱπιἰο νοο οἱοεοι· Βιοτο οοποοτοπο
ννοι·Ι:οο θτοποο Πο· οἰοεο Βονἱεἰοο ποο οοποπ Νο:οννοοοἱ€οοἰτ νοι·οοοι·οοΜ
ννοι·οοπ εὶοο οπο οπο Βοοοπ οἰο Νοτοννοοοἱἔοοο οιο· Βενἱεἰοπ οοε Οοο
οοι·οοτο Πο· Ποοπτο Ποοοετο οοπροΙτ οπο οι·ιοΓοοο Μ· οἱο οωΒο Μοοοτοοἱο
Βοτ. Νοοοοοιο οι· οοι·ποι ποσοοι·οοοΠοο οποιοί οἰοΒοννἱοεοο, Με οο
οοοοΙἰοο Πο· Με Βι·οοοππο νοο 'Πωσ οπο θΙοποεο, το» Ιὶοοο£ οπο Ραο
οοἱο ἰο οιο· ΠοεοΙΙοοοοίτ οοοι·οοπο8, ἱοεοοοοοοοι·ο ποστ Βοεοοννοι·τίο ἰο
Οοετοπτοἰοο οπο οοποπ πο οοο ϋΙΤοοτΙἱοοοο νοι·τι·οοεπ Μ, οπο οοπε οιπο
οποιο· αεπ εοΙοοοπ ΒονἰπΞοοοο ποι· ἱοι ο'οΙΙο ννἰτοΙἱοοοι· οπο οτἱοΒοποοι·
Πο2οωεοάζοοεί! ποοι·σοτοο ποιο», οοοετοποοτ απ, Ροποι Πο· Ρππο1: οοπ
νοοι οο8οτἱοοοοο Βτοποοπποπο οπο Βοοοο οπο Οοοοοι·οο!: ἰπ οσο· Ρι·οεεο

νοι·Βοοι·οοοτοπ ΒἱπινοοοππΒοο ίο!8οοο, σο οἱοο εοΙοοο Νο1οννοποἱΒοοἱτ Με:
ο;οΒοοοο Μ. ΠΙοεο Βίπονοποοποοπ οίπο ποο ίοΙοοοοο: 1) Νοοο Αι·οοοΙ Π.
οιο: Οοποοι·οποπ οοἱοπ οἱο οωπο:οστο οπο ΒΕεοοοίο ἱο ὶοτοιο νει·οοοι·
πιο οοιο οιο!. 8τποΙο νοΙΙοοοποιοο ίτεἰ, Μπομπ οσο οσο· Κϋπἱο νοπ Πποοι·π
οοι·οοοο82, ροροιΙἰοοο Βο!!εο, Βι·ονεπ, νοτΙοἰοποΒοο ο. ε. νν. πιο Θεοσο

πιίοαπο :οι υεο·ποροπ, Βοοοι·οο πο οοο ι·οοοεοοοπ ΗΜ' ννἱΙΙοοτΙἱοο σοι
ποσοοι·οποοο. Ηἱετ8οΒεο οειοοι·οτ οπο ποεοι· νοπίπεοοι·, ἱο κνοΙοο εοοτοἱ
εοοοο Ψίοοι·ερι·οοο Μ: εἰοο εοΙοετ οἰο ΙἱοοτοΙοπ ΒΙοττοι· Βοι·οιοοο, ἱποοιο
πο: ο” Μ°2οοο· ποσο ο·Βοοο οοποπ Βοοο οἱπ οιπο ΨοτΙ: ι·εοεο, οπο οἰο
οΠοοει·οοι·ετοΙΙππο οσο ΡΙοοετοιο τοοἱοοι οοΒοοι·οπ, οι: οοοο ἱπ οοο Μποτσο

°°
)

Μπο ν,ε.:Ι. ιοο·οοοι· 8.157 ο., οπο πιο” 1ο των οοποπ Βέο!έοπσ·. Με οποιο:
ΑποποοΙιε ω· Ραοσοπαπσεο οι 0ακο"Μ:Ιο

ο



Με ιι1ει·: «Με ΒενΜεο «Με Ποοεοι·«Πιιιι. 17.7

ΒοεΙ«ιο«1, ΒεΙοἰειι, «Πεεεε ΡΙεεε1οιιι οἱεΙιε ΜΜΜ, οο«1 εεΙοετ οι Ρι·εοεεεο
«ΠιεεεΙΙιε εε!ιοο 1841, ιι1εο ιο ειοει· Ζει: εεεεεε!ιιι!'τ ννοε«1εο, νεο εε ιιι
θεετεεεειεΙι οοε!ι $οιιι·ε Μο;; ἰο νοΠεε ΒΙοιΙιε ετιιο«1. Ψνεοο «Πε Ρεεεεε,

εεε1: ει· ιοἱ1. ΒεοΜ, 1ιειοε εεεεεεειι θεοο«1ε Με «Πε Βενιειοο «Με θειι
εει·«Πι1ε Με, εε «Πιι·1ϊε «Με Βεννειε Με «Πε ΝειΙιννεοοἱΒΕεἱτ «Πεεεε Βενἰεἱεο.ο εεΙιι· εειιινιιε!ιεο Γοεεειι ετε!ιεο.
2ωΝε.ο1ι ω. 18. εεε θοοεοι·«!ετε !ιε!ιε «Με Πει!. ΒτοΙιΙ, οιιοε «1εεε

«Πε Βεειει·οοε οιΜοεοι·εε!ιεο !ιιιοε, «Με Βεο!ι1, Κιεε!ιεοερι·ειιεεΙ οεο
πο ει·ει«Πιτεο, ο«1ει· οεοε θεεοεεεεε!ιι·ειοοοΒεο εεεεεΙοεο νοειοοε!ιοιεο.

Πεεει.ιεο εεἱ «Με ΚεοἱΒ νεο Πορτο Βεεεειιιιετ, «Ποιο .άπ/'εεεε έ:: Βοπ«,
Βιετοϋιοει· πο εεει!ιειΙεο, οεοε ειιεοΙεεεο, οιι1: εΙιεο Κιεε!ιεοεοιει·ο :ο
«1οϋι·εο, «Πε Ρίοι·ι·ειεο :ο νει·οιε!ιεεο. Ηιεεεεεεο εειιιει·1ιτ οοεει· νει·1'., «1«ιεε
εεε 1Ποννιιο«1 οιιε!ι εεϊ«1εο Βει1εο Με «ιοί οονειΠιι·εο Βε!ιεοιποοεεο εεεο!ιε;
«1εοο 1) εει εε ιιἱε!ι1 νειι1ιι·, «Ποτε «Πιε θοοεοι·όο1 «Με Πει!. Βτο!ι|ε «Με
Βεε|ι1, Κιι·ε!ιεοερι·εοΒει :ο εει·ιεΙιτεο ο. ε. νε. εε1Ιιει!ε, ε!ιοε «1ιιεε «Πε
Βεειεεοοε ιιιι1εοερεε«:!ιεο !ιιιοε, ιο«1εοι εε οιοξ.εεεε!ιι·ε «Πε εοε«Π·οοΝιεΙιε

Βεειιιιιιοοοε ειιΠιιι!τε: ,,Ζ)εε]ι πείτε! εε (όει· Πει!. ΒτοΙΠ) επ ει'πεπι εο!εΙιεπ
Γεἰἰεπιά εεε Μέσα!. Βερι'εποπο Με ΕίπεεεπεΙιειεπ !εε£επ.“ 2) ΖειΒε
«Πε θεεειιιεΙιτε Ποεει·ιιε εο€εοεεΙιειοΙἱεΙι ιιο «Με ΒεἱερἱεΙε «Με Ζει·11ιειΙοο8
«Με Πιεεεεε θι·ιιο, εοε «Πιτ ιο: διι!ιι·ε 1776 «Πε Πιοοεεεο Νεοεο!ι1, Ζιρε
οο«Ι Βεεεο«ιο Ιιει·νοεειοεεο, «ιο «Με ΒΠ«ιοοε «Με 8ειοειιιεε!ι-οοιε1εο Βιε
Πιοιοε θεεεεννοε«1ειο ιιπ @Με 1780, ιιο όει· Ει·ειεΙι€οοε «Με Βἱϋεεεεο
Κοεο!ιιιο οο«1 Βιο1Ιιιοει· Πο .Ποτε 1854, ινεΙε!ιε Βιετοοιιιεεεετ!ιειΙοοεειι
οιι«1 Ει·ι·ιεΙιτοοεειι ετετε «Ποσο «1εο Ποια εοί Αοιεεε εεε Βεειει·οοε ει·
1'οΙ81εο, «Πιεε εε ιιιεΙιτ νεοι· Μ, «Πιεε νει· «Με Ποοεοε«Πιτ όει· Κϋοἱἔ νεο
Όποιοι εεεε«ι!ιομ €ενεεεεο ε!ιπε .4π|'εαρε ίπ Βοπι Βιετιιοιιιεε πιο εεε
11ιεΠεο, οεοε πο εεεἱεΜεο ο. ε. ιν.

ο

δ. Μισο «ιειο θειιεεε«Με (ω. 22) νει·εεεε δε. ΗειΙιεΕεΠ πο εΒιιιιο8
Πε!ιειι ΜετεεοοΜεο- ο«1εε εεεειεοοεοιε!ιεο οο«1 Βο11εοε«ιο-ΚιεεΙιεο «Πε

εεετεο Ψοε«1εο εεΠιετ, οο«1 εεἱ «Με Βεονεειιιο οιε!ιτ 1'εει ἱο εεε Ει·ιιειιιιοοΒ
νεο Βιεε!ιοΐεο, εεο«Ιει·ο ιιο «1εο ΒιιΠι νεο ΒιεεΙιε1'εο ιο «ιεεεεΙΙιεο Κιεο!ιεο

Ιιεονιοπ εεεοο«1εο; ει· ει·οεοιιε οιε!ιτ, εοο«1εεο εεοεοοε εεε εεΜεεε πι·
ειιοεοιεο!ιεο Ειοεετικοοε νοε. (Απ. 19). Πεεεεεο ει·οεοοε «Με Κεοἱε νεο
Πο;;ει·ο εωειωιειε οο«1 ΒΕεεοείε, «Μοτο, «Ρεο!ιε1ε οοιι (Πιοι·Ιιεει·ο εεε
ει€εοεε ΜεοΙιτνοΙΙΙιοοιοιεο!ιε11. Ψεε νεοι ΚεοιΒε ποιο Εεεειεεοοί, ΒιεεΙιε1',
ΑΜ οι1ει· Ρεο!ιε1; εειιειιοτ, οο«1 «1οι·ε!ι «Πε οοειιι·ιεεΙιε Ηο1Ι:εοεΙει Με εεΙεΙιει·
ΙιεΙ«εοοτ δεοιιι«:Μ νεει·«ιειι Μ, οε1ιοιε εεεἰεἱε!ι «Με Πιιο εοΙ«οιοοιεο«1εο
ΤΙΜ οο«1 Βιιο8 «Πο, Ιεἱετε «Με ΗειιιεεἰιιΙ-Εἰ«1, οο«1-1εετε οι «Με Ψνοι·«1εο
οο«1 Βεε!ιτε, κνε1«Πιε «Πε οοΒοι·ιε«Πιε Β.ειειιενει·ίεεεοοε; εἰοειο Βιεεεειιο
Βιεε!ιε1' εοει·Ιπειιοε. ,Νοε ιιΠεε 8ειετΠε!ιεο ΠεειεΙιτεεεεΠειε Εεεε εε ειοΙι
εε ΠιοΒε πο εοΠιεΙτεο, Με ει· «Ιοι·ε!ι «Πε εεινεεοΙιεΙιε ΒοΠε εεε Βειο
«Πε οορετΠεοε ()εοεεεεεΠεο ει·ΙιιιΠεο Ιιιιεε. Ιο Βε:«ιε!ιοοε εοΐ «Πεεεο
Βιοννοι·ί Ποιο οιιεει· Ψει·1'ιιεεεε νοεει·ετ, οιεΙιτ οΙιοε εἱο Ιειεεε, ε!είε|ιε«ιοι
εννἰεεΙιειι εεο ΖεΠεο εο'Ιεεεο«ιεε ΕεεΙιεΙο Ιιεενοε, 1) «1«ιεε εε ,,ο!ιεε-
1ιεει·ο“ πιει· ιιο θεΙΙεεἱετ-ΚιεεΙιεο ο«Ιεε ιιι εεεοΙἱετειι (Πιεε|ιεεεο-ΒΠίτεο
εΠιτ, οο«Ι οιοο ἱο Ιεωτεεεο (Πιοι·Ιιει·ι· οιοο: «ιοε«Πι ΙιοοιεΙ. Εεοεοοοοε,
εεο«ιει·ο «1οι·«Πι «Πε ΑΜεεοοε «Με ΟετΙεοε-Ρι·ε1'εεε ννἱε«Ι, νεο «Με θεοι·
1ιεει·ο «Με ει·ετεεεο Απ ποιο· «Με θεοοει·«Ιοε με οιεΙι1: ερειεΙι€, ενειΙ «Πιο
Ιοτειοιεε1ιε Με θεοοοιεοε, ννεΙεΙιεε Πο Οοοεοε«Πιτ νει·Ιιειοοιτ, οπο:
Με ΜΜΜ Με ποιου!. ΠεεΙιεπεεεΙισ. Π. :Με Η



178 Γι: κι ο τ: «Με Ρ«ονιειοιι Με Ποιιοοι·«Με.

Οιιοι·ιιοι·ι·, εοιι«ιοι·ιι Β«ιιιιιιοι·ι· ιιο«ιοιι«οι:. 2) Πεεε «Με Ψοι·ι: ΠοπΡοα·ειιίοπ
«ιιο ιιιεοιιϋΒιοιιο Ψοιιιο ιιωωιοι, «ιιοεο οπει· Νιοιπειι«ι «ιιιι·οιι ειπε ιιιιρειιιοιιο
ΒιιΠο οιιιιιι'επέτ. Πειιιι οπο: ιιοπιοι·ια «Με νοι·ιεεεοι· ι) ιιι Βοειιε επί «Πο
Βι·ιιοιιιιιιιιε «ιοι· Βιεοιιϋίο, ιιοεε «ιοι· Βιιιιινιιι·Ε μια απο πιιι· ει·ιιιιιιιοε Μ,
νεοι! εε ι'εΙεο|ι Μ, ιιεεε «ιοι· Βοιινοι·ιιιιι «ιει·ιιπι, «ιεεε οι· «ιοιι Με ν«ιπ
Βιεοιιϋιοπ :ιι ιιδι·οπ νοι·ειιι·οοιιοιι ω, Μι «ιιοεοι· Βι·ιιοπιιιιιιε πό«.·|ι! |ι·ά
εοι, ιιι«ιοιιι οι· _ι

ο εκει νοηιιιιοιιτοι Μ, «ιιοεοιιι Βιιιιιο επι ι'οιοοιι. Ψοιιιι
«εε ειιοι·, ιιοπιοι·ει οι· ι“ει·ιιοι·, ιιι «ιοιιι θοιι«:οι·«ιειο !ιοιεεο, «ιιιεε ,,Βοιιιο

Μειοετιιτ «Πο Βιεοιιϋι'ο ιιοπι πει!. ωιπ πω· «:επ«ιιιιε«ιιιοιι ΒιιιεοτειιιιΒ νει·
ε«ιιιιιιει,·· εο εοι εε ιιιιιιοει·οιιιι«ιιι, πιο δοπιειι«ι, «ιοι· «Μαιο νοιι «ιοι· Βοοιι«ι
νοι·ειοιιι, επι «ιετοιι ετ«ιεεοιι και”, «ιιι ιιι εεε «ιοιπ Ειιιννοι·ΐο εοιιιει
ιιοι·ν«ιι·Βοιιο, «ιεεε «εε ειιοιι ιιιι«:ιι ιιιιποι·ιε«:|ιοιπ Βοοιιι:ο πιο ειι«ιοι·ε 8οινοεοιι.
Βοιιιι «ιοι·τ ιιοιεεο εε: Νικ· Μία· πείο!!ε”ι·|ιοπ θει·ίε|ι!εοαι·Ι«οί! πετ οι· ειοιι
ε«ι ιιιιι€ο :τι οιιιιιειτοπ, πιο οι· «Με «ιιο Βοννϋιιιιιιοιιο ΒιιΠο εεε Β«›πι
ο ιι. ε. οι., «Με «ιιιιι«ιιιιεοιιο Βιιιε«πειιπε (ιιιετιιιιιι«ιιι) εοι «ιιιοι·οοιιοιι ιιιοιιιε
ειι«ιοι·εε, «πιο «Πο Ποιιοι·ττεΒιιπΒ «ιοε ποιειΙιοιιοπ Βοοιιιοε ιιιι«ι «ιοι· 8οιειιι«:ιιοπ
θονιιιτ, εεε ννοΙ«:ιιοι· «ιιο ποιειιι«:ιιο Οοι·ιειιτειιοι·ικοιι: ιιι «ιοι· ι)ιϋ«:οεο ιιιοεει.

οι «ιοι· νοπι Κωδ οι·ιιεπιιτο ΒιειιιιοΕ εοΕοι·ι: Βοινιεεο ενοΙιιι«ιιιο Ριο«ιιιτο
ιιεοιι «ιοι· ιιιι,ι;οι·ιεοιιοιι Βοιοιιενοι·ι'εεεπιι€ οι·Ιειιπο, εοι ειπε 8οοιιο, ιιι κι·οιοιιο

ειοιι «ιοι· πει!. ειιιιιι ιιιοιιι οιιιπιιεο!ιο, ννοι·ιιιιοι· «ιεε οοιι«:οι·«Μ πιιιιιιε Βο
ετιπιιιιο. Βιιεε «ιοι· Ι(ϋιιι€ νοπ Πιιδοι·ιι εωιιωισιο, Βιεοιι6ίο ιιι ε

. ν.
απο ειμαι” ιι!αι·Μυο!!!εοπιιποπλοί! οι·ποιιπο, εοι Αιιποειοιιιε ο" Ει·ι·ιοιιιιιιι€ε
Βιιιιοπ «ιοι· Βιετ.ιιιιπιοι· ΝοιιεοιιΙ, Βρε, Βοεοπιιιι, Βειιτιιιιιει·, Κεε«:ιιιιιι, ιιι
ννοιοιιοιι «Με Ει·ποπιιιιιι€ει·ο«:ιιι επι ι«ιιιοπ Βιετιιιιιιιοι·ιι ω. οπο. «ιοιιι Ι(ϋπιπο
νοιι Πιι€ει·ιι πω! "ιιππ Νιιιι0ι€ωι υοΜΜιοπ ενιιι·«ιο, οιιοπιιει· ιι·ι·ιο.
2) ιιι Βοπιι€ επί ιιιο Ει·ιιοιιιιιιιιε επι «Μι ()«ηιιιοιινιιι·«ιοπ ιιοιιιοι·ιιτ ω· νοι
ι”εεεει·, «ιεεε Με «Μπι οικω ιιοπιιΒιιοΙι «ιοι· Βιετιιιιιιιοι· θιοειιΒιοπ «Με
Βιιιιινιιι·ι', «πεπ ιιιειι οπο «ιοι· νοι·οοιιιιππ «ιοι· οι·ετοιι ννιιιιιω «ιιι «Μι οτι
ιιιε«:Μιιιι«:ιιοιι ιιιι«ι ιιιεοιιϋΒιοιιοιι Κιι«:ιιοπ ιιι Πιι€ει·ιι «πωι «Μι Ρερετ πει·
ιιιιιιιιιτ, εοιινιοι·ιι«ιιι νου Βι·οεεοπι θιοιι·ιειιτ εοιπιι6ιιιιο. Επι Β.οοιιτ, «ιεε
ο" Ι(ϋιιιΒ πιιπ Ρερετο ιιιιιιο, ι«ϋιιιιο οι· οιιιιο Ζννοιίοι, ενοιιιι οι· εε Μι·
επεοπιοεεοπ οι·ιι«·ιιτο, Με ενιο«ιοι· «ιοπι Βορετο ιιιιοι·ιιιεεοιι. "Με ιπ Ρι·οιιεεοιι,
Βειοι·ιι, ενο «Με Ρερει; «ιεεεοΠιο Βοοιιι: ειιειιιιο, «ιοιι Μεάοειιι€ει·οοιιτοιι ιιοιιιοπ

Βιιιιι·ιιΒ ιιιιιο, εν«οι·«ιο Μπι! ειιοιι ιι
ι

Πιιπει·ιι πιιτ «ιοιιεοιιιοπ νοι·ιι·88ιιοιι εοιιι.

Ποιιι·ιεοπε ιι«ι!ιο ιιιοιιτ οιιιιιιειι ιιοι· Κιιιιιε «ιοπι Ρερειο «ιιοεοε Βο«ιΜ οιιιίε«ιιι
ειιιιιοιιποΒοιιοιι, ε«ιιι«Ι«·ι·ιι «ιοι· Ιζιιιιιἔ ιιιε«:ιιο «ιοιι νοι·εοιιιεπ ειι «ιιοεοιι οι·ετειι
Ψιιι·«ιοιι από «ιοι· Ριιρετ νοι·8οιιο ειο επ «ιοιι νοι·ι.τοεοιιιεΒοποπ.
4. Βει· νιοι·ιο Βιιιονιιι·ι' Ιειιιοτ: Νεοιι «ιοπι θοιι«ιοι·«Μο Μπι εε Βιε

ιιιε«:ιιϋιοιι, Βιεσιιιιιοπ υπό ειιιιιπιι:ιιοιιοπ Ποιετιι«:ιιοιι ω, ιιιιοι· «Με, Με
ειο επι· Ζοιτ ιιιι·οε πιο» ιιιιιτοι·ιεεεοπ, ιιε«:ιι «ιοιι ιιοιι. Κιι·οιιοπποεοποπΜ ιιι νοι·ΐιιιιοπ «ω. ει.) Βεεοποπ ,,«ιει·ΐ ιιι Πιι€ει·ιι πιιι· πι:: Με
Ι(ϋκεμ αιιοιΙι·ι2ο·ιδι'ι.·Ιοει· Βι·ΖαιιΜο“εο οιιι ΒιεοιιοΕ πω· εοιιι οΜοι·οοποι νει·
ιιιϋΒοιι ιοιιιιννιιιι€ ιιε«:ιι εοιιιοπι·Βοιιοιιοπ νοιΓιιΒοιι. Οιιιιο «ιιοεο ιΜειιιιιιιεε
ιει ειιιιι Μετα· Ψιιιιιο πιιι· επι' επι Βι·ιιτοι ιιιιεοιιτιιιιΜ; οιπ ιιι-Μι ιπιιεε
οι· «ιιππ Ρι“ει·ι·- ιιιι«ι Βοπιιιιει·ιοιι«ιε νοι·πιιιοιιοιι, οιιι Πι·ιτιοι, πιιι·! «πιο Μι
'Βοεπιπιοιιι νοι·ιιοιι«ιοιι, «ι«ιε "απο νονιιι6ποπ οιΒιιοι πιει ε" Κι·«ιιιΕεεει
πιο. Βιοεοπι Ειπϋπιι·ι ποι.;οιιιιιιοι· ειιι··ιοιιι οποιοι· νοι·ι“εεεοι· πιιπ πωι εοιιι
ει·οεεοε Βοι'ι·οιιι«ιοπ ειιιιιωι οπο, «ιεεε πιο ιιιιοι·ειο Ρι·οεεο ιιι «πιο Πει·
ετοιι«ιιι; «Ιου εωιιο·ι πω· εαπ θοεο!ιω, «Με ρίοιι·Ιιεπ πωπω Πι· πιο,
(ινοΙοιιοε «ιοιι Βιεοιι6ιοιι ιι

ι

«Ιιοεοιιι ιΡοιιιιι ποιοι- νιιι·οιιτιιε!ιοιι να] οιιιο

ι



εεωειω Με ιιαιιιιιιι Με θε1ιεει·ιΜε. Γ”

Ήε·ιειεπιιε «κι Μπιεειιιιει·εειιτε πιι‹ι ειπειι (ιι·πιιιι έιει· ΝοιιιΜιιιιιΒιιειιιιει·
Βενιεισιι εεε θειιοοι·ιιικε ει·ιιιιειιε. Μεσοι· Βεπιει·, ειιετ ει, ιιι ιιειπ ενει€ειι
Κιιιεει·ι·ειειιε ω: εειιιε παει· Β'ειεεπ νει·ιιιπειιειι ενειιι ει· ΜΗ, ππιι £ιειι
πειιιοιιεειιειι Βιεειιείειι »Με ιιιειι ιιιε ειιιιιιειι ειιι€ει·Ιιππιιε 'Γεετιι·πιι€ε-·
ι'ιιιιι€ιιειτ "Με ιιειιιιιειι! Ζπ ιιιεεειιι ωωι νει·Ιειιει; ιιιιιιι Με Βενιεἱοιι
εεε οοιιεοι·σιεεει

ι

Ε. ,,Βιιιοιι πειπ Οοιιεοι·ιιιιι, ιιειεει εε, Μ αιιε νει·ινειΦπιιε πιιιι νει·
κνειιιιιιιιΒ «Με Κιι·επειινει·ιιι6Βειιε νοι!ετιιιιιιι€ πιιιιιιιιιιιιΒιε νοιιι ΜΜΜ, ιιπτι

ῇειιε·ειιει·εθιιιιιι·οιε ιιεεεειιιειι ειιαο8ειι; (Απ. 2'?. 29, 30 π. 31) οιιιεεεειι
πα όει· Και” Με Πιιειιι·ιι ιιει·εειιιι€τ, πειπ· «Πε νει·νσπιτπιιε ειιιιιιιιτιιοιιει·
Κιι·ειιειι- πιιιι Βειιπιειιιιιιιιιι€ε Βεειιιιπιιε επ Εοι·αιει·ιι.°·
ΑπεΕ ιι

ι

Βεπιπε επί ιιιεεειι Βιιιννπι·ί ΜΗ όει· ι'ει·ίπεεει· πιει· ιιιιει·πιειι
Ρι·εεεε ιιιι·ειι Μιιιι€ει ειι θεπεεεπειιισ νετ. αιε ιι

: τιπι·ειι Με @Με ιιεπεεΦε
Ζειι πει· Με ενιειιει·ιιοιτε Βιι·πιιιιεειε Βειιε: δεαιεΚιι·πιιιιειιε θεεειιεειιείι
ει·ιιιιει πιιιι νειενειιει Με Απεειεεειιιιειιειι εειιιετειιιιιιιι€, πιιιι Με Κιι·ειιε.
Με Πιτ νει·ιιιϋΒειι ιιι ει·ετει· θι·πιιιιιεΒε τιπι·πιι δειιειιιιπιιε ει·ιιιι.ιιειι πιι‹ι
επι ιιιεεει· θεπιιιιιεεε ι'οι·πιππει·ιιιι ιιπι·οιι ειιιιει·ε Βεειιτειι€ει νει·ιπειιι·τ
ιιιιιιε, ποπ Βεειιτεννεεειι ιιι πει· Ύει·»νεΙτπιι€ ιιἰεεεε νει·ιιι6Βειιε ειιειι εε
Πει εει, Με μια ειισιει·ε ιιι€ειιιιιϋιιιει·. Πειιι·ιεειιε πιει πιει· νει·Εεεεειτ
τιπι·ειι Αιιίϋιιι·ππε ω ε. 2 Μ». Ι. πει· θεεετεε 8τειιιιπιιε εεε Ηειιι€·ειι,
πιο εε ιιειεεε: ,Με ενειιειι, ιιεεε Με Βιεειι6ι'ε θεννπιτ ιιπιιειι, Με εποπ
ιἰειιειι δεειιειι (εεε εεεΙεειιιε2ιεεε) επ ιιεεοι·Βειι, οιπ ιειτειι,' επ νει·ενειτειι
πιω επ νει·ινειιιιειι (ιιιερειιεει·ε) 8ειιιϊιεε πεπ ιιιι·ειιΙιειιειι θεεεεεειι,” ιιιιεε
Με οοιιεοι·ιιιιτ πι ιιιεεειιι Ρπιιιαε πω· Με πω πιιεει·ιεειιε Βεειιτ Μασάει·
ιιει·εεετειιτ Με.

`

`
Μ· πειτε ιιιιιιπΕιι€ειι ιι6ιιιιειι, πω: εε ιιιεΙιτ πω· Μ, πεπ εποε ιιιιειι

ιιειιι θοπεοι·ιιπιε Με νετννειιιιιιἔ πιιιι νει·ενειιιιπιιε· ιιεε Κιιτειιειινει·ιιιϋδειιε
νοιιεΠιιιιιι8 πιιπιιιιιιιι€ιε νοιιι Βιειιιε πιιιι ]ειιει· θεπιι·οιε ιιεεεειιιειι ειπ

ποδειι εει.
Απεεει· πεπ ειι€ειιιιιι·τειι ειιιεπειιιειι θι·ιιιιιιειι Μπι ειιει· ιιοοιι ειιι ει!

Βειιιειιιει· Βεεειι «Με θοιιεοι·ιιιιτ €ειιειιιι εειιιεειιτ πιιιι ειπε ε: ιιιεεει·:
,,Βιε Ψιετιει·ιιει·ετειιπιιε Με Ι(ϋιιιΒι·ειειιε Ππειιι·ιι, επετ ιιιιιιι. ιιπειι πειπ
ιιιετοι·ιεειιειι Βεειιτε ετειι€ Με αιειιι Οοιιεοι·πει: εειιοιι πεεειιειιι ιιιι Ψιτιει·
ειιι·ιιειι, ενώ πιο Βιεειριιπετεεεετεε εεε θοιιειΙε νοιι Τι·ιειιι ιιιι Κϋιιι€
ι·ειειι Πιι€ει·ιι ενεάει· ιιπι·ειι ειιι ί6ι·πιιιειιεε Βειειιεεεεετε, ιιοειι ειπι·ειι ειπε

εεεετειιιιιεει;;ε ΝπιιοπεΙεγιιοιιε οτιει· «Με ι'ειει·Ιιειιε Βεπειιοιι ειιιεε πιι
Βιιι·ιεειιειι Ι(ϋιιι8ε ]ειιιπιε ειι€ειιιειιι νειιιιπιιιιειιε Κι·πι'τ ει·Ιππετ ιιειιειι.
Πε ιιπιι ειπε (ιοιιεοι·ιιετ π» θι·πιιιιε ιιιειιιε Αιιιιει·εε Μ, Με ειπ Ζιιι·ι!εΕ
€ειιειι επί ιιιε Βεεειιιπεεε εεε ιι·ιιιειιιιιιιεειιειι οοιιειιιπιιιε, εε ει·Βιιιτ ειιιιι
εειιοιι ιιπι·επε ιιιε Πιινει·ειιιιιεκπειι: τιεεεειιτειι ιιιιι πει· πιτπιι€ει·ιεειιειι Βειειιε

νει·ίεεεπιιε νοιι εειιιετ.'°

ι)ει·επι ει·ννιειιει·τ ιιιιει· πιιεει· νει·ίπεεει· 1
) ιιεεε εε ιιἱειιτ ενιιιιι· Μ,

εφε εεε θοπεοι·ειει ιιιι θι·πιιάε ιιιειιτε Διιόει·εε εει, ειε ειιι Ζπι·πειι€ειιεπ
επί εεε Βεεεπιπεεε εεε ιιιιιειιιιιιιεειιειι Οοιιπιιιπιιιε; 2

) ειπε εε ειπε
Μπιτ Μ, ιιεεε επι· θιιτιει:ειι; όει· Βιεειριιιιπι·Βεεεωε εεε (ιοπειιιπιιιε νοιι
Τι·ιειι€ ιιι ιι·Βειιιι ειιιειιι Επιιιιε ειπε Νπιιοιιπι-Βιιιοιιε ει·ίοι·τιει·Ιιειι πι,
εειιει ενιιι·έιειι ειε ιιι ειπε θεειει·ι·ειειι, ιιι ΙΜιιειι πιιιι νει·ιιιπιιιιιειι πι

@Με επι-πρι ιιιιιιι Βε1ιειι, 8
) τιπεε εε ιιἱοιιι: Με» Μ, πω: επι· :επετε
ιιι·ιιιιι€ειι νει·ιιιιιιιιιοιιικειτ όει· ι'ι·εΒΙιειιειι ΒεεειιΙι1εεε ιιι ειιιειιι Ιιιιιιιιε Με

Μειιιειε επιασε εεε ΚϋιιιΒε ει·ίοι·σιει·τ πει·σιε (Με ενδι·ε πω· ειπε ιιιε
πι·



180 ι· ε ιι ι Ι ε ι·: Με ιΒΩΊὶΒΙ°Β αει Οοαοοι·αιιιιι.

ααπιιΙ€πει· ει·ννιεεεπε ΡΙιιεειιιια ι·εειιιαι), 4) αιιεε ιιπει· απει·αιεεε αἱε Βιε

ειιιιιαιιι·-θεεεπε αεπ Τι·ιαεατιπιεεπειι θοπει!ιααιε ια ΠιιΒιιι·α ανιι·πιιεπ νει·

Ιιαααετ ιινοι·αεπ ειπα, Με πω παι· απο ΙιιιιποΙ. Κιι·επεαι·εοπτεΙεπι·ει· ια
ΠαΒαι·α πειεαιχεα, εοααει·π ιιαεπ παει αεπ Βεεοπιαεεεα αει· πα αιιπι·ε 1611

ι παπι· αεαιΕι·ιαπιεεποί νεα Οπα, Ροι·αιιοπ, 8επιι!τεαεπ Βι·οεεεπ αγαοαε
:α 'Ι'γι·ιιαα πει·νοι·8επι, αιε απ αιεπι· επι αΜα.ια ΒιεΙΙεπ ααειαι·αοπΙιεπ αιε

ΠείοΙαααε αει·ιιεΙπεπ ειαεεπαι·ίι, α; εοειιι· ει_ααιιι| Βειαε πω. Με)εει€ιι ααα
αει·εα Βαιπε ει·ιααει·ι, πιαειεπι.Πεπ αει· Κιι·επεπεαιει· ααα πεπτεα'εααε Πεαι·ετ
αεπ Οοαει!ιααιε νεα Τι·Ξεπτ (πιο. Βεειε. ΧΧΙΙ. ιι._11 αε ι·είοι·αι.), απαπ αιε
Πεει·ειε αεε Κιιιαει·ε Ρει·αιαιιιια Με ιιπαει·ει· Ει·ιιιαιιιει· Βεεεπτεπ Μετα
ναι· Αιι€επ ια πεπεπ.

π

ΒαοΙιειεπαιεπ αει· απαει·εα Πεμ, απ αἰε αΙιεπ Βεοπιε αει· πω.
καιω ια Πιιειιτα ααι·επ ααα Οοπεοιαιιτ πεειατι·αεπιιμ ιιειεπ, αν” ιιαοπ,
Με απ· ιιπ Βιαειια8 8ει-ιεπεα, πιο απα αιι πεπααιιτει ανοι·αεπ, ει·ιαπει·τ
ω· νει·Γεεεει· ειαι'αεπ αιιι·ιια, αεπ: παπι παι· αει· απε·αι·ιεεπε Βαιεωρετ
πει αεπ Βει·ιιιπαπΒεπ απει· αιε θι·ιιααΙιι€ε αει: Οοποοι·αιπα (1849) ια αει·
πειιιεπ Ψειαε νειιι·ετεπ αει· ααα επεπ ασ πιιοπ αεεεεα ΑπεεπΙαεε (1856)
επ αεπ Βει·ιι.τπιιααεπ απει· αιε Ααείϋπι·ιιιι€ αεειιε!πεα εισαι πειπει!ιατε,

ποααει·π αεεε ιαεπεεαπαει·ε αιε Μειι·οιιοΙιτεπ ντιπ Πααει·ιι ασεπ ναι· Απ

αεπιαεα αεε θοπεοι·αετιι (1853) πα Βειαει· Μιιι)εεται: πει·αίεα αναι·αεα,
αιιι ιπι·ε Ψαπεεπε ααα ΙαιΙιΙ€ιι·ιιααεπ απ νει·αεπιπεα, Ψαπεεπε ααα ααα
ι·απεεπ αἱε, πα Ρι·οταεοΙΙ Βεπι·ιιοπτ ααα ντιπ αεπ Βειι·εαεπαεα εἱἔεαπιιπαἰ8
απτει·πειεπαετ, ααα Ρερειε νοι·Βειεατ αναι·αεπ. Πεεε ιιπει· αιεεε Ψααεεπε
ααα Βι·πΙαιααΒειι πειιπ Απιιεπιιιεε αεα θοαοοι·αειε ειαεπ Βεπϋι·ιε παπακ

ποια» α·οιαειι, πεινειεε, πμ αει· νει·πιπαει·, επι αιεπει·ετεπ αιε ,,ἱα αιειιεα
ΤιιΒεα ααε Βιιια ει·ίοΙει;ε 6αεπαιεπε Ειπ!αι·ααε αεπ Ιαπιααι: ,,Βα ααε
θοαοοιαιιι: εισπ μπει επί' αειπ ειιιιοαιεοπεα Βεεπιεποαεα πειινεετ, ασ αι
αιε Γαι·επι€, αει· απαιιι·ιεεπε ΚΙει·αε ανει·αε @μια ααε θοαοαι·αιιι πια
ειαι·ιπεα, ει·αααιοε.“ Ααειαεε ααε αει· απαιιι·ιιιεπεα Κιι·επεπιειιααε ΒεπΒιο,
ιιαί νεΙεπε ια παει· ϋαεαιΙιεπεα Ει·Ιι|αι·αα8 νει·ινιεεεα αναι·αε, αιε αει·αΪει·
ίαεεει· πειπι·ιαμ, πεννειαεα, αιιαα ε" απαιιι·ιεεπε Ι(Ιει·αιι ικα ειαεπι εοΙεπεπ
Εοεεται·ιαεπ 8εεεα ααε θοπεοι·αετ ια αει· ΤΙΜ ιιαοπ πειαε Πι·εεεπε πι,
απ ασια, νεα ει· αναπειεπεα παπα, ααε θ'οααοι·αιπ ποια. πια Ψεεε ετεπι: 1),
απο ιιει·εϋαΙιοπε Ιαιαιααιι.αι, αἱε ει· Ει·απει· πεεεεε, ααα αιε πα θοπεοι·αια

εαϊΒειςεπεπ Μ, οπαεπια αιεπι: αιεπι· πεππαι· ναι· α), ααα ει·ετ ααα Οσα
εοι·αιπ: ιπαι αἱε Βεεπιε ννιεαει· ω, ανεΙεπε αιε πα Βιιιαε αει· Βεπι·εεαιπει·
4Βαρει·ιπιεπαειιαπΙρειιιιαα αει'αιιετεα θεεετιιε αεπ αιιπι·εε 1848 Παπ αε
ποιπιπεπ παταω. Απε εΠεαεαι ει·πεΠι. ανια €ι·απαΙοει αιε Βεπααιιιααε Μ,
αιιεει ,,αίε Ψι'εαειΙιει·.ιΖε!!παρ αει· Χϋπιπι·εία.·Ιιε Πτι-παπι πασα ασια Ιιί.ι·ι'0
ι·αιεΙιεπ Βεε?ιί πια! ασια θυπευι·αα2 επι Ψίαει·ι·ρι·αε!ι ε2επε.··

ινα πιιπεπ αεπ πωι αιεεει· 8επι·ιίι αν” αιαειαπαΙιεπει· ιιαεΒεποπεπ,
απ: εε ειπε Αππειεςε εοπει πια; επι πιέιεπτε, νει! ααειει·ε Ιιεεει· αεπ Βιιιαα
αει· Οοποοι·αιιτεεοα$ι·ονει·εε ια θεετει·ι·ειοπ, πιιεπ ειαει· Βεἰιε πἱα ανεαιεςετεπε,
αιπ·ιιαει πιει· ει·εεπεα πααπεα, ααα να ααε αεεεπιιΙπ αει· ΝοιπανεααιΒιιειΕ

1) Με 8118 ιιεαιεπι1ιοπ, Με εεποπ Πιιι·αιαιιΙ ν. Βιιαοεπει· ιιπ Βειεπει·ααι πεπιει·Ιαε,
ιιωιαιιειι αει· πωπω, Με αεια Ει·επιαεποι νεα Ειπα Με Ριιπιιιε ιιππ @μια ια
αιεπεπ.

Η πιο 1ιιει·ιιιιΕ πεια,εΙιεπειι ΚΙααεπ πει 0ιιι·αιπιι1 πια Βεαιε1ιει· 1αι Βειοπει·ιιαιο
ιιι Παει· ειιπιεπ Πιιπιι1ιπετΙιεπ επαι·ιιαιει1ειι·ι.



Β ο ΙΙ ι ιι α οιι· : ΟΙιι·ιειοαιΙιιιαι ααα ΙΩι·ιαιο. 1 8 1

αΙιει·1ιοΙιεα πασα, Με νει·|ιεααΙααΒοα Με Βειο!ιει·εαιε αει·αΙιοι· ια παω
αιαεατ1ιοιΙαα. Μ

ΑΜ Με ΚΙια;οια αει· Ρι·οτεετεααια Παει· αιιε Ποαιιοι·αιιτ αει ααεει·
νει·ι'αεεει· 1'ι·ιαΙιο1ι Ισααε ΒαοΕεἱιιΜ αεαοιαιαεα, ααα αα1ιοι· 1ι6ααιοαοι·
Α1ιαι·ασ!ι ασε νοι·τι·ιι€ε Με ΒΜο!ιει·ααιε Μιιιι€οι· αι αει· Βἱτεαα8 Με Βεαο1ιε
ι·ιιαιε νοια 10. Βειιιιιι·. ααα αει· Βι·νιεαει·ααμα ασε οιιι·αιαιαε νοα Βιιαειι1ιαι·
ααα αεα θα1ταειαιαιεωι·ε, (Μάσα 'Πιαα. ἱα αεα ΒιτεααΒεα νοιιι 1'ἴ. Με
18. α. ε. ν. νααειιΙιεαενει·αι ει·εο!ιε1αοα. ΑΙΙιαιι απο Κ1αΒεα. να Με
αἱιαι1: αεΒεα εἱαεεΙαο Βιιειιαιιααααοα αει· 81εαιεεεεετιιμαααε α·αι·ιο!ιιοτ Μαι!.
Με ἰαι οοιιοοι·αιιι 11ιι·οα ΔαΙιιεε, ιαιοι· ΙιειαεενοΒιε απο Βοαι·αιιαααΒ ΙιεΙιοα,
εἱαα ε1ΒεαιΙαι1ι ααι· ΚΙιιΒεα Παει· Με Γοι·ιΙιεειο1ιοα αει· 1ιααιοΙΞεοΙιεα καιω
ααα αι·ει· θι·αααειακο ααα θεεετεεεαιαα8, ααα ιι·οα'εα Με Οοαοοι·αιι€ ααι·
1α εο 1'οι·αο, Με αιεεεε Με ΑιινιιααααΒ αιοειιι· θεεε1εο ια Οοετοι·ι·οιο!ι

αεαοι·αιιιαε αεειο1ιοι·τ Με ααι·οΙι Με Ψιιιαει·1ιει·ειεΙΙααι; αει· Βιεο!ιααιοαεα
αατἱεαἰιαἱοα Με 1ιιιαιοΙ1εο1ιε Κιι·οΙιεαα1εοιαΙια νἱεαει· εα1'8αι·1ο!ι1ετ ααα Βο
1ιι·αίτιΒι ω. Μια ιαιιε αεα θεματα αει· Μαιο!. Κ1ι·ο1ια και· ααιιαΒεαο1ιαι
ααα 1ιαααα Νώε εε1ιι;ιιΙΙεια, «ιια @το εαο ατιται· αεια1αι 1αιαιαιια τω.
Πε Με Κιι·ι:1ιο ίι·α!ιει· οαει·_ ειιαιοι· αου!ι ααο1ι ια Οοετει·ι·οιο1ι ίι·ειαεαο!ιεα
νεταιια ιααεεω ααα απο ΒΙεαιρΠα ειπα ια αεα Βτιιατεα, να αεια Οσα
ιιοι·αεα: αεετιαι€, αιιιααιιαιο1ι ἰα δεο!ιεα αει· ΒειαἱεοΙιτεα Παω ααα Με εικα
Ιιιι!ιοα Βοει·ϊιααιεεεε, νοι·α!ιοι· ιαε!ιοεοααει·ε Με Κ1αβεα Με ΒεαοΙιει·αι1ιε

Μιιεεει· ειοΙι νει·αι·ε11ε1οα, αΕεεεΙΙιε ω, να: αι Οοετοι·ι·είο1ι; εο ιααεεεα __
να· αιἱτ ααεει·οιιι νει·1'αεεει· ειιαοα, αιιεε αεαο!ιτεαενει·αιο θτααασ τω· Με
Βενιειοα Με θοαοοι·αιιτε ααα αει·οα Νοαινεαα1α!ιοιτ νοα αιεεει· Βεατο

ιαΒεαιΠιι1ι αει· αιιαιτ νοι·Βεαι·ιιο1·ιτ νοι·αιια αεα. ΙΜ Μαιο Ι(Ιει;οιι ιιαί Με
Γοι·ιαιΙαααΒ Με Κιι·ο!ιοαιω1ιωε 5εαοαία11ε Ιιεἱαει·Μ Ειαααεε ααεεει·α1ιαιιαεα
Με νοι·αειι, νἰι· ααα· Με αεια ΡΙεαε ααεει·αι· Ζειτεο!ιι·11ϊ ιιαι· εοΙο!ιο
νει·1ιιιααΙααΒοιι ααα Πι·Βαααεα ιαι1εαιαει!εα 1ιιιΒεα, αει νοΙο1ιοιι αίαεεε

αει· Γιι1Ι Μ; πο Βαια1ιεα να· Με νοα αει· Μ1α.1ιοιΙααΒ αιεεεε Τ1ιεΠεε
αει· Βεία!ιει·αι1ιενει·Ιιεαα!ααΒεα ΠιιιΒιιιιι.>ι αιαιιαιια ιια εοΙ1ιια. να νει·νειεοα
αΙιι·1Βεαε ια Μεεει· Βοαιο1ιααΒ ιιαί Με νοι·τι·εα!ιο1ιε δι:Ιιι·Είι: Ααερται:1ιο
αει· Ρι·οτοετιιιιτοα ια Οεειειι·ειιια. Ι'ι·ο1Ιιαι€ ι. Βι·. 1859. (ε. αα1:οιι ε. 190 α.)
ααα αα1' Με @τα (Ααίειια α”ιαιι·α_ει· 1861) εα Ψ1οα (αει θει·ο1αε Βο1ιιι) ααα
Ρι·οί. Βι·. Ρωσία νειϋαοα1Ιἱο1ιτο αεαι: Βο1ιι·11”τ Με” Με Ρτα!εει!απίειι/παρε
ία θεσία·ι·είσ.·α. (Μαρ)

ΠΠΠΠιι.οι·, ΟΠιι·ΙειωαπΙιαπι αεια Και·οΒιο Με αει· 24:11: αεια·
θι·ιιιιαΙο;υπα. γ

ΒεαοαεΙιατε. Μααι. 1850. ΨΙΙΙ. 480 5. αι·. 8. (8 Π. εε Μ. τα.)

Ψεαα ιαιια Μα ΨειΙι νοα Ι)ϋΙΙιαιιοι· πω· Ααεε1Βο Μαιας ἱετ ιια:1ι1ε

α1ιει·ααεειαει· Με πα “μια αεεε σε Μα ναι ασια:: θιεΙσαιτειιιααεα, ιιαε
Βα!ιι·αιτειει· Βε1εεεα1ιο1τ. Ηιιι·ει· Ααοι·ααααι; ααα ΙιοΜνοΙΙει· ΒετειοΙΙααα
απ; Με ΑΠεε νοι·ειιαι1: εισαι αει ΠϋΙΙἱαΒαι· νεα ειιΙΙιε1. Βεε αιιε αΙιοιι

νοτΙἱεΒιιααε ναιι Ιιατ ααα· ιιαεεει· αἱεεεα νοι·ι.αεειι αοιαι εειιιεα άρια-ι
αιαιιιΠο!ιοα Ψει·αι ααα Μαιο αιιαιι·1'εα1ιο Βεαοαιααα. Με !αϋΜει·ε 8για
ΜΜΕ ιει Ιιεἱα Ψει·Ε ει·εο!ιιααεα, νε1οιιοε ιια1' Με ιιι·οτεετιιααεα1ια Ψε11;

Μαι: εε αε1'ο ΨΜπαιια ια ίαιεεει·α Βοοιι€αιπ νιιι·, ναι αιεεοε. ΑΙΜ Κιιιιετ
ααα ο!ιαι·ίο αει· αιοαοι·αεα Μαι ααα Βιιεεεεο απ α” Βοαϋιετ ααα
πια: αϊε1ιτ εα Βεε1ι·ειαιααοι· νίι·ιαοεαατ εαΒενεααοτ

-- Μια νωιιαα αει·
Κιι·ιι1ιε ααα ασε 1ιααιοΙ1εο!ιοα Ι)οεαιιι. Βε εισαι Με ιιιεαεο1ι11οΙαι, ιιιααι·Ιιο1ιε
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Νόσο απ όσα 'Ι'|ιόπσΙασΠ από ΨιαΕπιιιπΕισα απεσασε Ησι·απ από εσπισα

ΑροεασΙ ια απαιισααΙιαπΙισΙισα ΒαΙιΙισ!ιτΙισα από Βἱπΐσσπἱισἱτ όσα, απι όσετο

πισ|ια όσε ΠόαΙισπσ όααἱα !ισανααΙσασ!ιτσα πα Ισσεσπ. ΕΕ σαϋασσαα, ο!ιπσ

πασα ααα όἱσ Ισἱεσε2σ Βραα νοπ ροΙσπιἱεσΙισα ΔσεἱσΙιόἱσπΕσἱτ, ιιΙΙσ Πιόσασπια

απαιτώ αι σιπσα Ψσὶεσ, όιιεε ιιιιε όσα ΜΜιεσΙισπ ΠαΙιαπόσπ από όσα ασπα
πσΜεσα Ζσαεπἰεεσπ όἱσ Ικαι!ιοΙιεαπσ Ψιι!ιαΙισιι: μια νοπ εσΙΙιετ από από
αανσα!τσααπαασα Νο€|ιαασπόἰΒΙασἰτ Ιισανοαασπα. ΝεαισατΠσπ όσα Ραἱαιπι Ρσταἱ,

όσε νσαπόΙ£πἱεε όσε ΑαοεασΙε Ραα!αε πα ΡσΕτΠ8 από όισ ω” όσε σαετσασπ
από όσα Βσσατίσατιπαπ8, ασια θΙααΙισπ από όσπ πωπω ειπό Μια· ἱπ
σιασα Ψσὶεσ όσαπσστσΙΙα, όσα: αΠσ ΕπσετσΙΙαπσσα όσα θσαπσα όιινοα νοπ
εσΠιετ πα Βοόσπ ΜΙσπ. Βε πετ εσπιασα πα επεσα, παπι όαΕισΕ πισΙια πα
!ισαναπόσαπ, όισ ΒαΙισ από ΨεΙιαΙισΗετασασ όσε ΗιστοαιΙασαε, όΙσ Τισίσ από
όσα 8σ!ιααϊειππ όσε 'Ι'ΙισοΙοασπ οόσα όἱσ θσασπόόισα από ΠααετσΙ!απΒε
παπα όσε Βα!ιαΜετσΙΙσαε. Κοαπαισπ πασα Ιισἱ όσα Εα6ασσααπα όσα Ραπ
Ιϊπιικόισπ Εσπασ σίπιασ Ψισόσα!ιοΙαπασπ απα. σο καπό όοα!ι όισ Ιισἱ όσα

ΒσπνἰσαἱΒΕσἱι: όσε θσασπταπόσε Καππα πσϊι·σιπόσπ, _ῇ
α σε όααϊτσ Μσπσπσπι

κισσα πἱσΜ απαόΠποπιπισπ εσἱπ, από σε όσπι Μεσα, όσα απ όσα Ηαπό

εΙσίσαεαπι όσε νσαϊαεεσαε νοπ σἰπσαι ΡαπΙ:τσ παπι απόσασπ εσπασἱτσ8 από
ασὶπσ ταόἰσπ πιό Παπ όαασΙιιπασΜ, όσε νσαετόπόπἰεε σαΙσἰσΜσατ. όσόσι·

€σΜΙόσασ Ιισἱσ παπα από ναό όσε Βασ!ι από Ι.`αασ!ιτ από θσπαεε Μεσα;
όσια 'ΓΙισοΙοΒσπ από σε σπασω Ραατισα εσἱπσε 8ταόιααιε ναἱσ από: σἰασπι
παπόσπόσπ Βταα!ιΙσ σαΙσααΙιτσπ.
Βσα Βιιααπ απεσασα Νατασα μπω πἱσΙιτ, πσΙισπ όἱσεσα σΠσσαισιασα

(ΠισααΜσαΜια όσε ΒασΙισε Ιιἰσα ααα' όἱσ ΗΜ Ιαοεαπαασα ΒιππσΙππσπσπ σαι
παασ!ισπ, όἰσ σε όσαι Μεσα πισω από ναοόαασ!ι σε όσε ιπσαπα;ϊασ!ιεασ
Ιπασασεεσ ἰπ ΑπεραασΙι ιιἱπιαπΩ. ναπ- πιαεσσα απε πω” όισ ΡαπΙασ ω
εσΙιααπΙασπ, αϋαπεισπόισ|ι όσασπ εισΙι όσα νσαίαεεσα όσα πσεοπόσασπ Παπα
όσα θαποπἰετσπ νσαόἱσπ£ απ, από σώσει όἰσεσ Ιπϋπασπ ανια ααα όϋσΙΜΒ
ΙτσααΙιασπ.

·

Πσα νσαϊπεεσα πιό εσἱα ΨσαΙα ια όασἱ πω" σσόισΠα: Βαεασπε,
Οπαἱεταε από όἰσ ΑαοετσΙ; Ζνασἰτσπε, όἰσ 1ισΙιασ όσα ΑροεασΙ, όαΜσπε,
Ύσαίαεεαπα, θοιασεόἱσπει: από εΜΙισΙι ασΙἱἔἱϋεσε Ιισ!ισα ια όσα αποετοΙιεσΙισα
ΙἰἰασΙισ απσαεσπαισπσπ. νοπ όισεσπ όασἱ Βασπσαπ από απα Βἱσα πω·
νσαετόπόΙισα ααα όσε όαἱασσ απαιπ.τσΙσαα απ. Ποσα εἱπό πασα πα σιαετσα
από απ :απόσα σιπασΙασ Ραπ!ασ, όισ απ· όσα θσασπεταπό απεσασα ερσαίο!Ισπ
8ταόίσα ιῖαεεσαεσ πνισπασσ ΑαεΙισατσ ΙΙσι'σαα. 8ο ἱπι σαετσπ όἱσ Πο.ι·αι.σΙ

Μπα όσα Εσπασ όσεα απ" όσα ΒσἱσΙι (Ματσε από· όσο Κιασ!ισ, όσα νοπ
αιιπἔ Ρσται; όἱσ νοΙΙιπασ!ιασπ όσα ΑποετισΙ:; όσε ΠπΕαααα ἱπ όσα ΚἱασΙισ.

Γσαπσα όσε αν” νοπ όσα ?Μό όσα όϋπσσα από όσα Βασιϊπααπα όσα ΖιιαϋΠ
“Η πισεπαι: Μ. Ιω παι·σιτσαΒασπσ πι: σε όἱσ προετοΙισα!ισ Μπα νοπ
όσα Κιασ!ισ,- όιασπ Επςσπεσπαϊισα από ΜσαΙαπιαΙσπ, Ηιασπ Ασπιτσαπ από

θσανπΙσσπ, όἱσ απεσασ μα" Ααϊιπσαπεααπασα ια Δαειιαασ!ι πιπιπιτ.
Βσἱ όσα ΠααετσΙΙαπΒ όσα Εσπασ Μπα ασια Βσιο!ισ θοασε από όσα

Ιἰἱασ|ισ αιπσΜ όσα νσαίαεεσα αοασαετ όααααϊ ααΐαισαπεσπι, να όσεαε όσα
σαοεεσπ Μσπασ, όἱσ Πιό Ιιϋατσ, πἱσΜ πόσα από σπ£επΙιἱσόσπ νσαπααόἱ8σπ
Καππα», όπεε σα σσιασπιπισπ εσἱ, όισ σπασ 8σ!ιααπασ όσα όϋόἱεσπσπ θΙααΙισπε

ασποσεσπσσπαϊτ πἱσόσαπαασἰεεσα, από σαι ΨσΙτασισα πα ετιΕ'εσπ; όιόισα σα

όσε Ψοασ Κι'απασ (ΕσσΙσεἰα) ἰπ εσἰπσα δΤοαπαΒασπ νοα όσπι νοΠτσ πἱσ

ασπασασ!ιασ, σοπόσαπ ἱπιπισα ααα όσε ΒσἱσΙισε θοτασε, όσε ΗιπιαισΙασισπσε

εσόασΜσ, νασΙσπσσ Με: πιόισ ασΙαοιπα10α εσἱ πόσα ιασΙσπσε πασα σάπια
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όιι αει. Πιιτει· όεπι ΠιπιπιεΙι·ειεα οόει· παπι θεαιεε, εεε! όει· Ψει·Γεεεει·,
νει·ειεπό ει· παει· ααει·αιιααι @πιο ΒααΙιεαε θι·όπαιη; όει· Βιια;ε, ευεΙεαε
πα νει·αιιι·ααεαειι ει· Βεαοπιπιεπ ααι·. Πιεεεε Βειεα αιιιΓεεετ ια όεπ Ψοπεπ
όεπ ΗιιπιπεΙ από Βι·όε από όεπ Βεαπεπ νει·Ιααΐ όει· Μεπεεαεπεεεεαιεαιε
νεα όεεαε εανναι·αι.“ Πεε Ψεεαειααιπ από όιε Ααεαι·ειταιι€ όιεεεε Βειεαεε
ααα ει· αει·νοι· απτει· Βιιόει·π όεε ια ααπόει·ιΓα!τα;ει· Ι·'ι·αοαι ειεα επι
νειεαειπόεπ Ψαιαεπεεαιεαε από όεε αΙειαεπ παπι αοαεπ εοαετιι€επ Βιαιπε

επιποι·εεναεαεεπόεπ 8επι'αει·πε. Ειπε ε!ιει'αεει·όε πια ιαι·ειιι Ηα·ιεπ,
όεεεεπ Βιιιαπιε εἱε Ιιεππι, ειπε Ε'ειαιΙιε πια όειπ Ηειιενειει·, πια: Χπεεαιεπ
από Μεαόειι, οόει· πασα ειπε Βαιότ, ειπ ναι, ειπ Κααιει·ειεα, όεεεειι
Μπα ει· εειαει· απ, - όιεεε ΒιΙόει· ιπεεαιεπ όεπ οι·απαιεεαεπ Ζαεπιπιπεα
Μπα εειαει· Κιι·εαε, όιε Πενιιιαε από Αατοι·αατ, α·ειεαε ια όιεεειπ εεἰπεια
Βεα:αε ιαιπ από εειαεπ 8ιεΙΙνει·ιι·ετειπ εαειεαε, απεεαααΠεα. Αααα όεε
Απ; όιε ει· ἱπ εειπει· Κιι·εαε εια'τεπ ανοΙΙιε, όεεεεπ θεεεαό!”τε από Βε
ι'αεπιεεε, εεἰεαπειε ει· ια εο!εαεπ ΒΠόει·π ειπεε θαι·ιπει·ε, ειπεε Γιεεαει·ε,
εἱπειι Ηιι·ιεπ. Βιε Βιεπει· όει· Κιι·εαε εοΠιεπ εειπε Ηιιαεαααει· εειπ,
όιε ει· ααει· όιε απόει·επ Καεεαιε επι", από ει· νει·αιεεε εεἱπεπ Αροετε!π
από ιαι·επ ΝεεαίοΙπει·π απ όιε ι·εεαιε νει·ενειιααπ ιαι·εε Αιατεε ειπεπ
αεεοπόειεπ Ιαοαα. Με εειπε όααεει· απιει· ειπεπόει· ειι·ιαεπ, νει· νεα'
ιαιιαπ ια εεἰπειιι Βειεαε όει· θι·ϋεειε εειπ ανει·όε. αεΙεαι·ιε ει· εὶε, όεεε

κωιεόεπιπεπ, όιε ια όει· Κιι·εαε όιε θι·ϋεειεα από νοιαεαιαετεπ εεἰπ νται·όεα,

εα€Ιειεα όιε Πεαιαιαι8ετεπ, όιε όεπ απόει·επ »Με Βιεπεπόεπ εεια πιαεετεπ.
παπι όεαεαεπ ιι€εατ όιε !'ειει·Ιιεαε Βι·αιόταα8·, όιε ει· αει εειαειπ Ιειατεπ
ΔαεεαἱεόεαιαΙε μα, όιιεε απ· όιε Τι·εαε, πια όει· ειε αιεαει· ἰαιπ Μπι
από Βεόιεπι, ει· ιαπειι εειπ Μαι, όιε Κιι·εαε, Με όει· νετει· εε ιαπι
νει·Ιιεαεπ πω, αιπτει·Ιεεεε από εαιαειΙε, ειπ Βειεα, ια α·εΙεαεια :πε επι
από ίοι·τ εἱπ αειΙι€εε ΜεαΙ επ εείπεπι 'Ι'ιεεαε ίειει·π, ιια! "ααα" 'Ι'αι·οιιεπ
ειιαεπό, όιε Καπιδε όιεεεε Βειεαεε όιε Βιιιπιιπε Ιει·εεαι ι·ιεαιεπ, ααει· απο

Ααϊαεαπιε από ΑαεεεαΠεεεαπε επιεεαεἰόεπ, πιω αι·ιεετει·Ιιεαε από Μπιε
πιο θεαπΙτ αεειιεεπ από ααεπ αναι·όεα. Ίσα Οατιειαε πινει· Βεννειεεεει
ανοι·όεα, όιιεε ει· απ! όεια 'Ι'αι·οπε Βιινιόε εἱιεεπ ινει·όε. 8ο εοΙαεπ πασα

επι, πια ειειαε ΒιεΙΙνει·τι·ειει·, ια εεἰπεπι Βειεαε επί' 'Ι'αι·οπεπ εἱιεεπ. Ιαι·ε
θαναι, απ· Απεεαεπ εοια:ε όεπι εειπι€επ 8Ιειοα εεια, Με ει· εε ααι·.
όει· ειε αεειεΙΙιε. ,,Ψει· εαεα εαϊπιπιπιτ, όει· πἱιιιπιι: πιιεα επί', από νει·
ιπιεα εαἰπἱπιιπι;, όει· πιπιπιι Πεπ ω, όει· ιπἱεα εεεαόι: απτ.··
»ιιπ ενεαεετεπ ΠιιιίααΒε ινοΙαε όεεαε όαε Ψοι·ι νεα: πιαεαεπ, όπεε

ει· θεαοιππιεπ ω, αιεατόπενθεεεω παϊεααεαειι, εοπόει·π εε πα ει·ΗΙΙΙεπ.

Βειπε παω αν” ἰπ όειπ πιαιιει·Ιιεαειι Βεαοεεεε όεε ῇαόἰεεαεπ διεπε
από |Πι·εαεανεεεπε, Με όει· Βιιιαι·γο όει· αιιαίιιΒεπ Κιι·ι:Ιιε όεε πεαειι
Βαπόεε, ει·εεαπιτ από αιεαει· αεινε.αι·ι ννοι·όεα; όιε Ζεα, ια ενεΙεαει· όιε

Τοεατει· όεπι Βεαοοεεε όει· Ματια· εἰεα ναΠιε επτειιπόεπ εοΙΙιε, νει· ποεα
πἱααι: αεαοιιιπιεπ. Ετ εεΙαει· αεετατιΒιε εα|ειει ποσα ια όει·αεε!ειπ νει·

όειπ νοΙΙιε όιε Δαιοιτιται όει· Βεπεαοεε. Βιε εαπεα απ! όεπι 8τααΙε

ΜΜΜ "με ει, εἱε ειπό όιε βσαι·ιίηιεΙεαι·ιεπ από Ραετἱεἱιει·, ιιααιΙιεα

ι·εεαιιααεειαε Ιπαιιαει· όεε Ι..εαι·παιτεε από όει· Κιι·εαεαΒεννιιιι, να: εἱε
Ιεαιεπ, όεε αεΙιετ, παει· ιαι·ε Ψει·αε παιιιετ παπι απεα. Πιιό ό00α αναεετε
ει·, όπεε όιε 8γααποΒε ια ααι·εεειει· ΠΜ. όιιε 'Ι'οόεεαι·ταειΙ ααειι ιαπ εΙε
Ιαιειει·ει· ιαΠεπ ιιιαι·όε. ΜΜΕ ιαι·ε Απειιαι απ· ποσα πιεαι: ιιαι·οΒιιι,
όει· Μοιαεπι, ιαι· ναΙΗΒ όεπ θεαοι·ειιιιι ααΕπαααπόιεεπ, νει· ποεα πίεαι
εια8ειι·ειεπ, όει· ειπα Μοειε αεειααό ποεα. απ ι·εεαιεπ Ζειιααπαιε ῇεόοεα
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εοΙΙιε όἱεεε: Μπα! ίπ εεἱπε παω νε:ρόεπιπ νε:όεπ; όειιπ ε: ΜΒΜ
Ιιε:εἰ£ε εειπε Με.εε:εεεΙπ €ει:οόεπ από Μ: όἱε Βιπεετιιιαπε ειπε: Ααιο:ΜΜ:·
Βοι·Βε Βει:εΒεπ, Με εἱε όε: όἰε μα” Μεπεοπιιειτ απιΓεεεεπόεπ Κι:επε,.
ευεΙεπε επ όἱε ΒιεΙΙε όε: Με” εἱπ να: Βεε:ειι'επόεπ 8γπιιΒοΒε τ:ε£επ
εοΠ2ε. επεεπιεεεεπ αν”. Βιεεε Θεανω εοΙΙιε ΑπεΒαεε από Β:εεικόει·

ειπι€επ εεἱπ. Ιπ Πιπι απ: όεε οΜεεωιπεπτΙΜιε Ρ:ιεετε:ιΙιαπι, όπε Ρω
πΙιετεπιΙιππι από όπε Κόπι€όιππι νε:ειιιι€τ. Πα:ο!ι Βια, νεα Παπ ια όε:

Μαιο εεἰπε: Κι:οπε Με όει·ειι εννἱεεε 0επι:απι από Βιπ!ιειιεραπΝ Μπ
εεειεΙ|ι, εοΠιε όει· εωιιι Μοεἰε παπι ΒιαΙιΙε Ρει:ἱ νε:όεπ.
,,Α!ε Ρει:πε ἰπ @ποια ΨεπόειιααΜε όεπ ικα Επόε εε!ιεπόεπ Εειι:ειπι:εε

όεεα από εεἱπεε ἱιεεἱππεπόεπ [ιεἱόειιε όεε ΒεΙιεππτπἱεε πΙιεεΙεει πειτε,
όπεε όεεαε (Ηι:ἱεΦαε όε: 'Βοιαι όεε !ε!ιεπόι€επ Ποιεεε εει, όπ !ιεΙοιιπιε

όεεπε ι!ιπ όπ:ο|ι νἱε: ιπιτ εἱπεπόε: επε νει·ιιαπόεπε νε:Ιιεἱεειια8επ ειπε:

ΙκαπϊόΒ Πιπι απαανε:8:οαεπόεπ ΠεεναΠ από εἰπεε νοι·:α8ε Ια όε: Κἱ:επε.
Β: εοΠτε ει·ειεπε όε: ΓεΙε εειπ,

ο
απ! ανεΙοιιεπ όεεαε εειπε Κιι·ε!ιε Ιιπαεπ

ανοΠε ό” όἱε επί όἱεεειπ ΓεΙεεπ :αΙιεπόε Κἱ:οΙιε εοΠτε ειι:ειτεπε πἱειπεΙε
απΕε:Βε!ιεπ; ε: ενει·όε Παπ όι·Μεπε όἰε ΒεπΗΙεεει όεε ΒεἱοΙιεε, όε: Κι:οΙιε
Βεαεπ, από νἰει·ιεπε εοΙΙε, :εεε ε: παΕ Β:όεπ Ιιἱπόεπ οόε: Π3εεπ ενε:όε,
απο ἱπι Ι·ΙιιπιπεΙ Βε!ιαπόεπ οόε: ΒεΙϋει: εειπ 2).
,,Ρειι·αε απ: εε εΙΙειπ, όε: Με: Βεειι:οεπεπε ε: πειτε πιοΙιτ ειναι νεα

όεπ απόε:π ΔιιοειεΙπ όεπ ΑαΠι·πε όπεπ ει·ΙιπΙτεπ, ε: :αμε αιιτε: Πιπεπ
όαι·οπ εεἱπειι :επι ΜπιιπΠεε!ιεπ και" Παπ νε:Ιἱε!ιεπεπ θιΙεαοεπ Ιιει·νο:.
Πιπ όιεεεε εειπεε ίεΙεεπίεετεπ θΙααΙιεπε ενΗΙεπ ει€πειε ε: εἰεΙι παπι Ραπ
όεπιειι€ε όε: Κι:οιιε, όἰε θ|ιι·ιειαε εειιοπ Ε:α!ιε: ιπἰι: εἱπειπ Ηεπεε νε:

ΒΙιεΕιεπ Ιιειιε. Ππό @Με πει ει·Γιιιι: Βιιποπ Βια· (Μπα, ανε:απι Παπ όε:
Πε:: ΒιειοΙι ἰιπ Βεδιππε όεπ Νειιιεπ Κερ!ιαε, όε: ?Με εεεε!ιεπ από».
Νιο!ιτ επί πειπ ΒεΙιεππτπἱεε, εοπόει·π ανεεεπ εειπεε ΒεΕεππταιεεεε εοΙΙιε
πω' Πω, όἰεεεπ Μιιππ πια εεἱπειπ Μεεπίεετεπ ο!ιπ:αΕιε:, όἰε Κιι·ε!ιε ε:
Ιιεαι; ενει·όεπ, όιε, Με Με μια απο Ρε:εοαεπ, Ιε!ιεπόιδειι Ψεεεπ !ιεεεειιι,
εο πασα εἱπ Ιειιεπόιεεε πε:εϋπιἱοΙιεε Ε”απόεπιεπι: όππιεΙε Ιιεόαι·ίτε από
ἱαιπιε:όπι· Μπι. Βα όπε θεαϊιαόε όε: Κιι·ο!ιε επι Μ: εΙΙε2ειιεπ Μια
Ιιεπόειι εεἱπ εοΠ, εε :ειπε όιεεε: νο::α8 όεε Ρει:πε, Ιιι·ιιίτ όεεεεπ ιπἱι
Παπ Με όεπι Γαπόπιπεπιε ΑΠεε ἰπ όει· Κι:ειιε παεππιπιεπιιαπεεπ ιπαεε,
ποΕΙιενεαόιε επί Απόε:ε πατα Παπ όα:ο!ι νει·ε:Ιιαπε ω». Βιεεε: εο
8ει:εΒεπεπ Κιι·οΙιε νει·Ιιἰεεε Με” παΒΙεἱο|ι όιε Ππνε:ΒαπειίεΙι|κειτ, εἱε·
ανε:όε ίπ ΓοΙΒε πω: θι·ϋπόαπε παί Ρει:αε πἱε νοπ όε: Μεο!ιτ όεε Τοόεε
από όει· Ππτε:ννεΠ ιιι»εωειιιΒι ανε:όεπ. ΜΗ όε: Βο!ιΙϋεεειΒεανοΙε εο!Ι$ε
Παπ Με ΐ'ε:εναΠαπει όε: Πότε: από Βο!ιιΜ4ε όεε Πεαεεε αΙιε:8ε!ιεπ ανε:όειι;
Μάτ όε:εεΠιεπ εοΙΙιε ε: ἰπ θεανιΉι:απε οόε: Επιιιιιε!ιαπε όιεεε: Βειιπτειε,
όει· Ηει!ιιιΜεΙ όε: Ι(ι:εΙιε, εαϊ Β:όεπ ια εἱπε: πασα ΠΙ: όεπ ΗιπιιπεΙ
8ιΜΒεπ Ψεἱεε Π3εεπ οόε: Μπόεπ.

»Ψεε Με: όεπι Ρει:πε πασα όεπι Βει·ἱοΙιὶε όεε Μεαπόπε νο:ε:ει πι::
νε:ΙιεΕεεεπ κνα:όε, όπε ανπι·όε Παπ ερότει· πεο!ι όε: Απίε:ειεπαπε νε:-·
Πε!ιεπ. Βε εεεε!ιαπ όἱεεε, Με όεεαε παπι ό:Μεππιπιε όεπ ΑποειεΙπ, από

1) Μ: α:ΙεοΜεεΙιε Πεπε:εεπε: όεπ π:ειιιιΞιεεπ-εεεεΙι:ιεπεπεπ Μειι|ιόπε-Βνεπ
Βε1ιπιπε αεπ ειοιι €ειιοιιιη;ι, Πέτρος από πέτρα ια €εο:ειιοΙιεπ; ιιπ 0ι·,ε;ιπεΙ εισαι
οΙιπε νε:ϊιπόει·απε Με θεπαπ πασα ειπππόε: Κειιιιεε: ,,όα Μετ 8τειπ από επί όιεπεπ
8ι.ειπ α. ε. ιν. ,α σε Κεριπιε ια;ΙειεΙι Μαιο από 8εεΙιπειειοΙιπαπε πι.

Η Μετα. Μ, 18. Μ.
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ιιιεἱ δΠιιεει·α ιιεΙιει Ρειι·αε, ει·εειιιειι. Ηειιε ει· αιω- εαι' εεε Ζεαιειιιιεε
εειιιει· εϋιιΙιεΙιΒενιι·Βιειι (ΠεαΒεαεειει·Ιιε Με Πιια ]εαε ΖαειεΙιει·ααε Μαί
σε" Πι·Ιιεαααε εεεεαεα, εε αεΙε!ιι·ιε ει· Πιιι ααα ιΙαι·εΙι Με ια £ειει·Ιιε!ιει·
Π'ειεε ιιι·ειιιιεΙ εα Πιιι ι.ςει·ιο!ιιειε Πεμ, ιιεεε ευ εαεα ιιι όει· Ι.ιεΙιε εια
Πιιιι αιε ειιι!ει·ιι ΑροειεΙ αΙιει·ιι·εΠεα, εια Γειεειιιιιειια, Με ἱαι (ΗεαΙιεα,
80 ια Πει· Πε!ιε, εειιι ιαϋεεε, νει·ιιιΠεεειε Πα: Μει!αι·ε!ι, εειαε ιιι·ειιαεΠεε
νει·Ιιια8ααιιε ικα ινιι!ει·ι·αι'εα, ααα νει·Ιιειιιι ιιιειιιιι αεα ιιι·ειιιιεΙ ανιεαει·
!ιοΙιειι Ααίιι·εε: Ψεἱ‹ιε ιιιειαε Μιαιιαει, ανειι!ε ιιιειιιε ΒαΙιεΓε Ο. Ι)ειαιι
πω· Πει εεεειαιαιειι Κιι·ε!ιε, Με ΑραειεΙ ιιιιι ιιιαεει·ιΠ'εα, εια οϋει·ειει·
ΗΜ, εια Με Πειτε σιεΙΙνει·ιι·ειειιιιεε, ιεΒἱειειιΠεε Ηεαρι 8εεεΒειι.
”ΕιϋΙιει·, ααιιιιιιεΠιιιι· ναι· ιΙειιι Βε8ἱιιιιε εειιιεε Ι.ειιΙεαε, ιΠε @Με Μια

Ρειι·αε νοι·Ιιειεεεεει, εααε ει· Πιιι ιιοειι Πι ιιει·εεΠιειι ΝειΠιι ιιι·ειιιιιΠ νει·

Ιι“ιαε;αεα ενει·ι|ε, Πε Ιιειιε ει· Πιαι παΒΙειειι Με νειαιαΙιει·αιιε εεεεαειι, Μ”
Πι Κιιιίι ειιιεε αεεοααει·εα, ΠΠ· Πιιι εε αεα νιιιει· 8ει·ιο!ιιειεα θεαειεε,
εεια θΙεαΙιε εισαι ιΠιιιειιιιιεα, ιιιεΙιι νει·Βε!ιειι νιει·ιιε α), Με απο ει, ινειιιι
ει· νεα ιιειιιειιι ΓιιΙΙε εἱιΠι ενιεαει·αια ει·Ιιο!ιεα, ιιειαε Βιιιάει·, Πιο ΑροειεΙ,
Πα ΟΙειΠιειι αιιιι·Ιιειι εοΠε. Πει· ΒιαΙιΙ Ρειι·ἰ εοΠιε ειαε ειιιιιε όει· Ψειιι·
Ιιειι, ειαε ΑΠειι και· ΒιιιιΙιαιιε εει·ειεΙιειιιιε Βαι·ε εεε ι'εειειι θιιιααειιε
ΒΙειΒεα. Πειιιι Με Ψοιιε Με «Πε θεαειε αει: Ηει·ια ανει·ειι ειαε !Ποεε
πι! Με εἱαιιεΙαε Ρει·εοιι, εαι Με αιιεΙιειεα Μοαιειιι εει·ιε!ιιει, εοιιιιει·α
εἰε ανει·ειι ει·αιιιΠεεειιιι αει! Βεαεα‹Ι, Με εεΙιειι νει· ΔΠειιι αει· Κιι·εΙιε
από αει·ειι παιιααΠιεειι, νεα Πιιιι ἱαι θειειε εεεεΙιεαιεα Βειιαι·ΐαιεεειι. 8ο
Βειειε ει· ιΠιιιιειε ιιιιι εειαειιι, Παει· εΠε ι'οΙΒεαάειι Ζειιειι Μαεαει·ειειιειιαεα
ΒΠεΒε ΠΠ· ιΠε ΕιαΙιειι Πει· (Ηιειιει· ιιει· Κιι·εΙιε, ιιειιιιι ιΠεεε ΕιαΙιειι όει·
Μαι εια ειειε ι·ειΙειιιιεε ΖεαΒιιἱεε Πει· Ψε!ιι·Ιιειι εειιιει· 86ιιΙιε!ιειι Βεα
ιιααε εειιι ιιι68ε 8).

`

,,Ρειι·αε ιει ια αεα ΒνειιεεΙιειι εε εΙειο!ιαιεεειε εαεεεεεἱειιιιει, εε
αιιιιιιιιεΠιει· δεεα ειι Με Βειιε εεειεΠι, εΙε όει· Πιιι ειειε αεΒΙειιειιιιε
ΒεΙιειιειι, εΙε αει· ειιιιιι€ε, όει· εειιι νοΙΙεε νει·ιι·εαειι αεεεπε, Πει· ιεινιεειιειι
Πιιιι αιιιι αεα Παι·ιεειι ιΠΙαεει·α νει·ιιιιιιεΙιε, ιιεεε αεια εαιιει·ει· Πει· Δροσια»!
Πιιιι Ιιιει·ια εαεα ααι· αιΠιε Εοιιιιιιι. Ψο ααι· Με ΑροειεΙ εαιεεεε!ιΙι οι!ει· ει·
ειιἙΙιιιι ιιιει·ιΙεα, ἱει ει· αιινει·ιιιιιιει·ΙιεΙι Πει· ει·ειε. ΑΠε αεόεαιεαι!ειι Μοιιιεαιε
Πα Ιιε!ιειι .Μια ειαε ια ειαε εεννιεεε Βειιειιααε εια Ρειι·αε από ααι· πια
Πιιιι εεεειιιι. Πιιιι Μια Πιο Ααι'ει·ειειιααΒ δικια εαι' αεεεεα θεαοι αε
εοιιι!ει·ε εαε·επειει; ααι· εειαε Γ'ειιΙει· ααό εειιιε ΒειιιαιΜεαιι€ειι, αἱε!ιι
ιΠε αει· ειιι!ειιι Αροειει, αει·ιειιιει Πιο αεαιεειεαιεαιΠιιιε θεεειιιιΠιιε;
ανειιι·εαι! εἱε αιε διει·Ιιε εεἱαεε (ΞΠεαΒεαε ααα εεἰαει· Πεαε από Με Πιιιι
«Μαι πα ΤΙιειΙ Βεννοι·ι!ειιε Βιιιε!ιααε ιιιεΙάει, ιιιεΙιΙι ειε εοι·ειΓειιιε Με
Τιει'ε εειιιεε Ε'εΠεε; ¦ιειαεια Δαιιει·ιι αει εαεα εαεα Με” εε αει ει·αιε
Ιιειιιιε, ΜΗεαιιε ΤΜιιιΒιιειι 8ενιιιιιιιει, Με Παπ; νιεΙειι ααό Ψιειιιιεεε
αει ει· παιιεε!ιει ααι· Παπ ιιιιι€ειΙιεΠι, Ιιειαεαι Ααι!ει·ιι, Με ι!ιεεεια, αει
ει·-εειιιεια Μειιγιει·ιοιι ααιὶ πινει· εαεΙειοιι ιιιιι εειιιει· ΒιΙιεΒααἔ και·
ιι6εΙιειειι Ψαι·ι!ε εεννειεεεει. Παει αοιΠι ια ιιειαειιι ΤοιΙε εοΠιε ει· ιιειαειιι
Ηει·ι·α ΝιιιΙιεΙι αιει·ιΙειι.
,,Ααειι αεα Παι·Π;ειι ΑροειεΙα νει·Πε!ι πινει· δεεαε ειιιιιιεΙ Εαι·π ααι·.

σειιιειιι Ι.ειιιειι Με βενιεΙι, εαι αει· Βι·ιιε αει! Πα ΗιιιιιιιεΙ πα αιιιιιειι αει!

η Μ. ει, ιε-ιι.
ε) Μια π, ει. εε.
η ω. π, 2ο. ει.

°
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επ Μεσοι: 1), πππ πεππ παπι εοἰποι· ΔπΙ'οι·ετοπππο ω» πωπ Βο!ΙΒοοπ θοἱε©ο
πἰο Μοοπτ, Βππποπ επ νοι·οοποπ πππ επ ΒοπεΙτοπ. Απω· πππ Ροπ·πο

οπιπππο πἱο ΒοπΙπεεο! πω· Κἰτππο, ππι· πω: ννπι·πο πἱο @πιο Κἱτοπο Με
οὶπ ενοΜνοι·νοπποε ποει·πΙοεεοποε Πππε πεοι·οοποπ, πω πππ πἱο ΠοενπΙϋ
πποι·2ι·πποπ, Ιπ Ιοεπτοι· Βπτεοποἱπππο π: πΙοεοε Πππε επιπΙπεεοπ οπο: πππ
ποιπεο!ποπ επεεπεοπΙἱοεεοπ; Με ποππ πποπ απο ΒοΜπεεοΙ οἰποε Πεπεοε,
οἱπω· οπο: ποο!ι ἱπιωοι· πω· ὶπ πω· Ποππ οἱποε Εἰπεϋοοπ εἰοπ Βοππποπ
Ιτϋπποπ. ννοππ πποπ πἰο επποι·π επ οἱπεο!ποπ Απτποπππποπ ποε Ποπεοε
πἱο ΒοπΙπεεοΙ :πωπω πω νοι·επέ.ςο πω· πΠοπ Απποι·π Με επεο Ροιι·ιιε
νοπ ποεπε οωρίππποπ; πω· οι· ἰετ πεε Γο!εοπίππποπποπτ, ππε πω· επί πππ
ι·πποπποπ Κἰτππο πἰο ΠπνοτἔἱὶποΙἱοπποἰ$ .πωπω ππι· Πππ εἰππ πἰο ΕπΙππεεο!
πποι·οοποπ, πππ ἰετ πεωἱτ ππε Ποπε ποε Ποττπ, πὶο ΙΠι·οπο Με οἰπ θεπεοε,
ππνοι·π·επω πω· ω· οππΙἰοπ π» πω· πππ πω· 8οπεοπ Ποωπο. Πἰο θο
ννοΙτοπ οπ Ιππποπ πππ επ Ιϋεοπ π), Βππποπ πεο!πεπΜεεοπ πππ πεπ Βο
πο!ιοπ 3), εἱππ πππ ππἔΙοἰοπ πω ποπ ϋπι·ἰἔοπ ΑροετοΙπ ππνοι·τι·ππι ννοι·ποπ.

»ΠΙΝ ποεπε ενω απ” ΙππΒ πππ πἱο οτπιπποππω· [ποπο ππ πω::
πωπω ππίποεπιποπ πππ ννοπἱο οπιπῖππἔΙἰοποπ Μοπεπποπε£οπο, ποπ νοπ
πιω ππεποννππ!ιοπ "ΗΜ Μππποι·π, 8οίοι·πιτ πππ ποιπ·πωτοτ Επιασε, πω πἱο
ι·οοπτοπ Ψοι·ΙοεοπΒο πω· Βοοι·ϋππππο εοἱποε πωπω, πἱο Τυπου, πἱο
Ι.οπτοι· πππ Βοποπτοπ εοἰπω· Κἱτοπο, Με ἱπποπ :επ πΠποπ, επ πω· ππππ
πποπ πἱο πνἱτΙπΙἰοπο Βοππππο·, πἱο ΠοΒοι·Ει·ποππο πω· Πιποπ ποϋιπιπτοπ
ΦΜΑΠ, εοἱπο πωπω Απἔο|οἔοπποἰ$, εοἱπο οπτεοποἰποππο 'Πω, πἱο ω· Με
πινω εοἰποι· Απίοι·ετοπππ8, Με επιπ ΒοπΙπεεο εοἱπω· ππϊεοποπ Εππίππππ
πππ Με :πππ Μοιποπ!ε εοἰποε Απεοπἱοποε νοι·εροι·το. Πἱο θοενπΝοπ πππ

Απίπι·π8ο, πἱο ω· πεππ ποπ ΑποετοΙπ ἱπεΒοεπωωΙ: πω: Με πἱπτοτΙἱοεε,
Ιοἱτοτο οι· ἱπ Μοπετ Μοι·ΙΙπποι· Ψοἱεο πππ ἔοννἱοπτἰΒοπ Όνοι·τοπ πω, πππ
νοι·ππππ εἰο πω; νοτποἰεεπποοπ, Μο πω· οι· εἰο :επ 8οποπ νω·ιποοΜο,
Επί: εοἰποε ἱπ πἱο ίω·πεπο Ζπ!ιππίτ πω· Κίι·οπο πήπποπποπ ΒΠο!κοε.
8οποπ ἱπ εοἱποω ποποπτἱοετοτΙἱοποπ Ποπο2ο Μαιο ω, επ πωπ ω" πο
πνοππο0, πωπω: ,,ωππωπ ππ πω» ποεπππτ Μπιτ ἱπ πἱο πω, εο εοππο
Μ: εἱο ωιπ: ἱπ πἱο ΨοΙτα θ. .και ερι·οοπ οι· ποοπ ποεπιππποι· πΙο
θΙοἱππποἱτ πἱοεω· πορροΠοπ Βοππππο πω, πππ ωποποι·ω πἱο Ει·Ι:Ιπι·ππο
ππεε πὶο πω: `Ψπποι· ἰΙππ ωτποἰΙτο Βοππππο πππιπο!ιι· πω' εἱο πποι·οοπο.
Βεποὶ νοι·Μοε οι· επί σωπο ΜεοπτνοΙΙΒοωπιοπποπ: Ετ, πωπ πΠο (ΜΜΜ
Βοποποπ πω ἱω ΠππωοΙ Με επί Βι·ποπ. πονοΙΙπιποπποπο οπο, πἱο Ρτοπἱ8$
εοἱποι· ω” ἱπ πΙΙο δνοΙτ απ τι·οοοπ, πΠοπ νόΙΙ:οι·π πἰο 'Ι"ωπ'ο πππ ω'
Βίπτκ·Μ ἰπ εοἱπο Κἰτππο, τυποι· πω· Βοπἱπ8ππ8 πω· ΠπΗππἔ πΠω· εοἱποι·
θοποτο, ππεππἱοτοπ δ

),

Ζπ8Ιοἱππ πωπω ω· πιποπ ππε Βἱππτοτπιπτ πιο'
πἱο Μοπεο!ιοπ πω πω· θοπνπΒ, Βϋπποπ επ οιππεεοπ πππ επ ποπεποπ.
Απο: θι·τοπ εοΙΙτοπ εἰο Ιππι·οπ, τοπίοπ, Κίι·οποπ επίτοπ, πἱπποπ πππ Ι.ϋεοπ,
Βππποπ ποππΙτοπ πππ νοι·οοποπ. Βοεε, πω· πἰο Κἰτοπο Μπιτ Μι·ο, απο
οἰπ Ποἰπο πππ ΖϋΙΙπω· Βοπ·οοπτοτ, Νεο ππεποεοπΙοεεοπ ννοι·ποπ εοΙΙο,
πωπω οι· επιππ- ποποἱτε οι·Ηπι·2 ε)

.

Πππ πω: πἱοεο Ππ·ο Αππτείππι·ππο
νοτπἱοεε ω· Πιποπ εοἱπο ετοτο θοποπννπι·2, εοἰποπ ΙπτπΐτἰΒοπ ΒοἱεΕπππ »πω

η πωπ. ω, πο.

η πωπω ω, ω.

η πω. οι, ω.

η ω. π, ω.

η »ωιπ πο, ιει-οο. Μοτο. ω, ω. πι. πο. οι-πο.

η »πιιπ ω, Π.
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Τομ πι οπ'ο ιιππο που ιι,οιι," οιιιο νοι·ιιοιοοπιιο, πιο πιιοι· π" ιι·πιοοΒοο
Εοιιοπ ιιιιιοπιιι·οιοιιιο, ιιιοιι πιω Με ιιιι·ο Βι·ιιοπ πιιπ Νοοιιι'οιοοι· οι·οοι·οοιιιο.
Ε: νοι·ιιιοοο ιιιποπ ποπ (ποιοι που ννοιιι·ιιοιι. που πιο νοι· ιοποιιι ιι·ι·ιιιιιιπ
πιει· Ι.οιιτο ιιοννοιιι·οπ, οιο νιοιπιοιιι· τω πππ το" ιπ πιο μπει» Ψοιιι·ιιοιι
ιοιιοιι, πιο πιιπ πιο ποοιι ιιιιιοπ Κοιππιοιιποπ ιιιιιιιοι· ιι‹ει'οι· ιπ ποπ Ζποιιπι

εοπιιποπιιοπε ποιποι· ιιοιιι·ο οιπιιιιιι·οπ ι), πιο οι·Βοιιιοοιιο ιιιιιιινιοιιιππι.; πιοοοι·
Ιιοιιι·ο ιπ ποι· πωπω ιοιιοπ ινοι·πο. Πιιπιιι ιιιιιιο οι· οοιποι· πωπω ιιιι·ο

Μοεπο (ιιιιιι·ιο οιιιιοιιι:. ΑΜ' οιιιοπι Ροιοοιι ιινπι·πο πιο Βοιιιιιιι. ιιπνοι·ινιιοι
ποιο ι)πποι·ιιοι'ιι€Κοιι, Ππνοι·ΒιιιιΒιιοιιιιοιι, @πιο Εοιιι·ο, ι;ιοιοιιο νου
ιινιιιιππΒ πω· Ποιιοπιιιιοι οιιπο Ππιοι·ιιι·οοιιππο;, ππιοι· ποπι ποιηιοιιοπ
Βοιοιοππο ποπ επι· Βοοιιιοπ ποο νοιοι·ο οι·ιιϋιιιοπ Οιιι·ιοιπο πππ ω. νοπ
ιιιιιι ιπ πιο Κιι·οιιο πεπ ιιιοιιιοπποι· ιποιοιιπππ8 Βοοιιπιιιοπ ιιοιιιΒοπ Ποιοιοο,
οοιιιοπ Πιτ πιο Ζοιι ιιιι· ππνοι·ιιοι·ιιοι· Βοιιϋι·οπ. Γοι·ιιιπ ιιοππιο ιιιιοιιιοππ
ιικ·ιιι· νοιι ποι· Κιτοιιο οιοιι ιι·οπποπ, οιιπο :ιπΒιοιοιι νοπ Οιιιιοιπο οιοιι επ
ιι·οπποπ, ποιιιι ππι· ιιιι· ιοι πιο νοτοιοιιοτιιπἔ, ποοει οι· ποιο ιιιιι: πιο οοιπ
ιινοιιο, εοΒοιιοπ ννοι·ποπ.“

ιππι- ιιιιιιοπ ππο πιοιιι νοι·οοΒοπ ιιϋπποπ, πιοοο Βοππο οιιοπ πο Βο
ιππΒοπο πιο πνιοιιιι€ο ι)ιιι·οιοιιππι; ιιιοι· πιιτ ποπ οιιςοποπ Ψοι·ιοπ ποιο να·
ίοοοοι·ο οποεπιιοιιοπ. πι Βιμ πιιππ ιιοι, ποοει ιιιιοι· ποοπο ποι· ιινοιιι·ο ι(ιιπιε
οοιποι· Κιι·οιιο οποιι πιιοιοιιιιιοι· ιιιοιιιοπ πιιπ Βιο Αιιοοιοι οοιιιοπ ππι·
οοιιιο Βιοιινοι·ιι·οιοι· ιπ οοιποι· Αιιιινοοοπιιοιι οοιιι; ιιιι·ο θονιιιιιι πιο: πιοιιι:
ιιιι· ιιι€οπιιιπιπ, οοπποι·ιι, νοπ ιιιιπ οπεΒοιιοοεοπ, πω· πι· νοι·ιιπιννοι·ιιιοιιοπ
νοι·ονιιιιππε ιιιποιι ιιιιοι·ιι·οΒοπ. ι)οι·ιιιπ οι·ιοιιοιιοπ οποιι πιο (ιιοιινιιιιοπ πππ

νοι·ειιΒο, πιο ιιιποπ Βοδοιιοπ νοι·ποπ, πιοιιτ πιιι ιιιιιοιι. ι)οοο οο ιπ οοιιιοι·
Κιι·οιιο πιο οπ Αοι·8·οι·πιοποπ ι”οιιιοπ νοι·πο, ποοο πιο Βϋοοπ ιπ ιιιι· ποιο
πω: ποπ θπιοπ νοι·ιιιιοοιιι οοιπ πππ νοπ ποπ ιιιι·οιιιιοιιοπ Οονοιιιι·ιι€οι·π
νιοιιιιοιι Βοππιποι ννοι·ποπ ιιιιιοοιοιι, ποε ιιοτιο πωπω νοι·οπιι€οοοιιοπ πππ
ποιπο Αροοιοι ποιιιιιοι· ιιοιοιιι·ι, ποεο πιοοο ΜιοοιιππΒ ιπ πω· Κιι·οιιο οινιτοο
νοπ πω θοινοιιιοο οοι. (πω. Η, 25.) (8οιιιποο πω.)

ψ”. (Μπα)

1οιιιιι·ιο Πιιι·π1ιοιιι·οο1ιοΙιο1ιο ΙΗΜΙοει·πριιιο.
ι. Αοιο οι Βοοι·οοιι Οοποιιιι ιιι·ονιιιοιοο ν1οιιποποιει ιιιιπο ι)οπιιπι
πποτ:ονιιι. Ροπιιιιοπιπο ΡΗ Ροιιιιο ιΧ. ποοιπιο τοπιο οοιοιιι·πιι. νιπποιιοπιιο. Η
οι'ιιοιπο Όποιο. πιο. Τγροει·οιιιιιοιι Απιιιο οι Βιιιιιιο. ιιποοοι.1Χ. ποιοι. πππ 384 8.
Ποοιιιιππιτ. (ιπ ποι· ι·`ιιτοιοτιι›ιοοιι6ι'ιιοιιοπ ιιοπιιοι πι ιιιοιι πει ι Ριου. ποιο”.
Ψνιιιιι·8. :ιι ιιιιιιοπ.) .

_ Μοπ νει. ποτιιιιοι· ΚαΠιοΖ. Ζἰ£ε2_‹;. 1880, Νικ 2. ιιιποπ ιιιοιιιτοιοοπ
Αιιπι·ποιι οιιιιιιοιι ιιιιοιι παο ..4ι·ο·Ιιόυ, πο. Π. Β. 604-636. τοι-πο 2).
2. Α1ιοΕ, Βι·. πι., Βοιοιι. Μπι πιιπ πω. επ Ρι·οιιιιιη;: Ππιιιοι·οοηιοοοιιιοιιιο
πο: οιιιιετιιοιιοπ Κιι·οιιο. 8ιοιιοπι.ο που πιιι·οιιΒοοι·ιιοιτοιο ΑπιιοΒο. πω”,
ι(ιιιιιοτιιοι·Β 1860. Χνι. πιιπ 1164 8. €ι·. 8 ποιιοι "κι ιιιι·οιιιιοιι Βοοει·ιιιιιιιοοιιοπ
ιίοι·ιοπ. @πιο 3 Τιιοιοι·.ι

Αικο8'ιι Κιι·οιιοπ8οοοιιιοιιιο, απ· ποιοπ νοι·ιι·οιι'ιιοιιΕοιι οποιι οοιιοπ πιιο

Βι·οοιιοιποπ πω· οι'εποπιιοπ ΑπιιοΒο ειιι·ιοιιι, οιιιιιιιοιιιι ποπ πιιι·οιι ιιιι·ο Επι”

ή πι. Μ, Η.
2) ΑΜ πιο υπο νοι· ιιιιτιοιιι ,ι;ιιιι€οι επι;;οοιιππιοπ: Βοστοια οι Ασια £'οποι2ιι

Ρι·ουέποιαο 8:ι·φοπέεπ.ι·ιο αιιπο Βοπιέπι 1858 (ο 19. 8οιιι. ποσιπο οπ ο. 0οιιιι·.) ι:οιο-
-

ιιι·οιι (Ροοιιιιι 1849, νι. 284 μοΒιι·. ιιι ΜΙ. πιιπ.) ννοι·ποιι ινιι·ιπι «ΜΜΜ ππιιοι·ο·
Βιιοιι.οιοιιι ποιιιιιοιι, οοιιιιιιι πω: Βοπιιι οο οι·ιοιιιιι.
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ααα αΠααϊεε, 1'αααΠααε, ι·αα18 ααα ννΠι·α18 ΒεααΠεαε Βαι·ατεΙΙααε ααα αεα

Βεἱεαιααιιι ααα αιε νοΙΙαιαιιαιαΙιεα ιαι·εα ΙαααΙια. Βααειι αεααααει·εα ναι·

ιαα ΒεννΠαι·α αει·αεΙαεα ιιααα αεαα αἱε εαι·οααΙαα1αααε "ΓααεΙΙε αει· ναυα
ιιαατεα Ρει·αααεα ααα Βει.ςεαεααε1τεα (α. 1111-1126), ννεΙααε ααα εαιεαι
εαεεα Βααιαε ε1αεα ιαειαΠεα νο11αταααιΒεα ΑααααΒ εαιαι1Ιτ, ααα ναι·ιι·εα11αΙι

εεε18αετ Μ, αια ααα θααιαε αϊιει·α αεααεΠ ινἱεαειαα!εα :α 1ιαααεα. Γει·αει·
αααεα να· (α. 1127-1130) εια ααι·οαα1οαιαααεα νεταεἰαααἱαα αει· ΡΠααιε
ααα α" ι·ϋαι1αααεα ααα αεαιαααεα καιω, ααα (α. 1131-1134) ειαε
εαταααΙα8ἱαααε 'ΓααεΠε αει· θαααΠιεα. ΕααΙἰαα αι·ααΙιεα να· ααεα αεια
ναΙΙα1αααἰΒεα Ναιαεα- ααα Βαεαι·εα1ατει· (θ. 1135-1154) αεαα κανει ασια
ίαΜΒε ΙαιααΠααε αεααι·αιια1αααε Και·Εεα, αααι1ιαα εἰαε ννεΙααε ἱα αι·ε1
ΒιΠααεα ααα ααι·Μ!ιααε ι·ααι1αααε Βεἱαα, ΡαΙααϋαα ααι· Ζεα; αει· ΑιιαατεΙ
ααα αιε Βεἰαεα αεα αεα. ΑιιαατεΙ ΡααΙαα, ααα ειαε, ννε1εαε αιε απαι
Πααεα Βειαιααἱαεαεα ααα αΙανιαααεα Βεἱεαε αεαεα Πααε αεα .ι.·ιιαα
αιιι·ατεΙΙι. Βει· Ρι·ε1α αεα ααιΓαααεααεα αι·αααεα Ψει·1ιεα ἰαι νει·1ιαΙιαιαα

ιααααἱε εἱα ω” ιαααα18ει·.
Ια αει· ναι·Ιαιαεααεα αεαεα ΑαααΒε αἰαα αἰε 1ααανἰαεαεα νει·ααεα1

Παατεα αεαεα 0ιιεΙΙεα, αααιεατΠεα Παει· αιε Παει·εα ΗΠι·εώεα, ααα α1ε
ιααΙι·ειααεα αεαειεα 1ιιιααεααεαεα1εατΙιααεα Μααααι·αιιαιεα, αεααααει·α Παί

ἰἰπαεα'.ι· Βεαιεε;εαεα Βααα Παει· ,,Ηειαεατααια ααα αιιαεατααια“ αἱε @ααα
Ιἱααε ααα1'Παι·Ιιεαε θαααιΙ1εαΒεααα1εαιε ναα Πε|είε, (νεα αἱεαε Βααι·ια
αα1εα ἱα αἱεαει· ΒιαΙιααι·αραιε). ααα ααα αεΙεαι·τε ανα-ι ναα ιδ'σ.·7ιιααα Παει·
αεα Κεαα!ει· θει·ααα (νέα .4ι·εαίυ Βα. Π. δ. 313. Βα. ν. α. 300), ια11
,ε·ι·οααει· θενναααιαεα ααα Βαι·αΐα1ι αεααααα Με νει·αεααει·ααΒεα ααα
νειιαεαι·ααΒεα ἱα αιεαει· αιεαεατεα Αα1'1ιι€ε ναα Αααα8'α Κιι·ααεαΒεαεα1αατε
ει·ατι·εεΙιεα αἰαα Παι·ιαεαα Ματ ω· ααα 'ΓαεΠε αει·αεΙαεα. ν1εΙε Ραι·11εα
αἱαα ααΒαι· αεα Βεαεαι·ιεαεα ααα 1ια ΒιααεΙαεα απ Μααι:αεα αεααι·1'ει· ααα

Βεαααει· αεΐααατ. Βεααααει·α 1αι αιε Παει·ε Κἱιααεαἔεαεαἱεατε αει·ε1ααει·τ
αναι·αεα. αΠι· αἱε ει·ατεα α1εααιΒ διαιτα αει· εαι·1ατ.Πααεα Κ1ι·ααε αν1ι·α «α»
νειίαααει· αεἰ ειαει· αΠαίαΒεα αεαεα ΔααεΒε αααε Ζννει1'εΙ αεαα ιαααεαε
ναι·ιι·εαΠεαε Βειαει·ααααεα ααεα1ι·αΒεα ααα αεαι αεαεα αεα1ει;εαεα ααα

εαααι·Γαιαα1Βεα Βαι:αε ναα ΠϋΙἰι'παει· Παει· ,,θαι·1ατεαιααια ααα Κιι·ιιαε ἱα

αει· Ζεα: αει· θι·αααΙει.ιααα“ θα!. ααι·ααει· αἱε ναι·ατεαεααε Βεααι·εααααε.)
Χα αεια Β. 108 α. α·ι Ποτε 1 Παει· αεα Καααεααιιαα θεααατεα ννΠι·αε

αειαι: ααι Βεατεα ααΕ αίε αααΐααι·Ιϊααε ΠααΙεεααα Παει· αεα Βεαι·ια', αεα

Πιαρι·ααΒ ααα αἰε Αι·ιεα αει· Βιιααιαιααα1εαι1αα αε1 Κααει·, αει· Κἱιααεα
αεαα, Βια!ειταα,ε· δ( 1-3 (ναΙ. ΜΜΜ: Βα. Π. α. 235 α.) ααα ἱα Βεαι·εα
αει· ννἰεατι8εα Πεμ, ννεια θαι·1αιαα ααα Βεεατ ααα αἱε ναΠιααεα1 Παει·
1ι·αια·εα αεαα, αἱε Βααααιιαααἱααιἱαα πα νει·αΠαα·εα, θα αεαι Ρειι·ααι ααα

αεα Παι·18εα ΑιιααιεΙα αΠεἰα, ααει· ννἱε ιααα ιιι·ατεαιααιιαααει· ααα αε
αααιιτει, αει· 8αααεα θιειαειααε, 1αααεαοααει·ε αεαα εαϊ Κααετ'α· 1.αι·Παα
Με ΔααιιααΙααε Παει· ιδ'α·αί!!ίπρ'α· Κιι·εαεααιιαα (ἱια 14ι·εαία ιια. ν.
δ. '70- πι) ια νει·ννειαεα αεια. Ζα 5. 126 Νεα: 4 ννΠι·αε μια πα αε
ιαει·Ιιεα αεἰα, αεαα αεαα αεα ΝαααννεἱαααΒεα ναα πω» Παει· ,,ααα ιωα
1ιοαε νει·ιαϋΒεα ναα αει· α!τεατεα Ζεα Μα ααα αιιαααἱαα" α. 58 α.

(ια. α. αιεαα Βααι·1Καα1εα ια αιεαει· Β1αΙ1ααι·αιιαιε) ααα Ιααιἰιατ αει·
αἰαεαααἱεαεα Οεεοιιααιεα ααι· Υει·νια1ιααι; αεα Κιι·εαεανει·αια8εαα αεαεα

Ιαα8ε ναι· αε1ιιει· εεεεια!ιααεα Γιαι1ι·ααα ααι·αΙι ααα ()αααΠ νεα οααΙαεααα

αΠΒειαεια 1α Πεαααα ααι·, ααα αααα αεαα αεα Πα1ει·ααεαααΒεα Βι·παπ'α
δ. 66-80 αἰε Βιαεααίε ααεα αεαΠαΠαα αει· Υει·νναΙτιιαα ααα αει· νει·



Αιιοει Πιιινει·ειι1εεεειι. σε: οιι:ιειι. Κι:ειιε. 189

ε ννειιιιιιιιε ιιεε Κιι·ειιειιΒιιιεε ιιι: Ρ:ιιιειρε ειιεεειιΙιεεειιοιι όιε 0ιιει·ε.ιιι'ειειιι ιιιιιι

Βιιιεειιειιιιιιιε ιιιιιτειι, ιιιιιι ιιιιεε ιιιεεεε, ννειιι€ε Αιιειιιιιιιιιειι, ιιιε ιειιοειι επι:
0ιιιιε Ψιι1ει·ερ:ιιειι ιιιιειιειι,_ ιιιι€ε:ει:1ιιιει, ιιιιειι όιε Κιιιεε: ιιιιε:1:ιιιιιιτειι.
Ψιιιιει:ιιειιεννε:ιιι ινιι:ε, ω: ιιιιε: Με ΡϋιιιτειιιιεΙΒιιε!ιε: (ιιι 5. 188

από. δ. 109) ιιιιιιι'αιΒ ννειιι€ειειιε :Πε Ηειιρι.:εειιιιιιιε ιιει· 1ιιειο:ιεειιειι Βιε
Ιειιιιιη; ιιι Ψαιεε:εεΝεύεπ'ε Βιιεεοι·ιιιιιιιι€ειι @Με Βιιεει2&ωπεεπ,- ννἱε
δ. 402 Ζ. 15 ν. ιι. νε:ι1ι·ιιειιι ω) όει· ειιειιιιιιιιιι1ιεειιειι Κι:ειιε (νει.
ιιιιι·ιιι:ε:ιιιιειι .4:ι.·ιιίιι Μ. ΠΙ. Β. 788) ιιιιι1 ι1ε: Ποιε:ειιειιιιιιεειι νοιι
Βί!άεπιι:απά ιιιιιι Καπείειαππ ιιειιιι1ει ννιιι·ι1ειι, ννειειιε ει. Β. Ψα!!ε: εειιοιι
ιιι όει· ειιιτειι ιιιιι1 εννοιιτειι Αιιιιεεε εειιιεε Κι:ειιειιι·εεΜε θ. 94 ιιι Νιπ

ιιιεε: Πειιει·ειειιι ειειιιιιειι νοι!ετιιιιιιι€ ειιειιιιιιιιειιεεετειιι Μι. Πιιιι ειιε!ι
ιιι: ιιιιε Νιιειιεειιιιι€ειι εε: ιιι Βεπιιε επι' ιιι:ε ΑεεΜιιειτ οιιε: Πιιιιειιτιιει1
εει1 _ιειιειι ιιειιει·ειι Ε'ο:εειιιιιι€ειι ει:ειιε :ιι ιιιιτε:εειιειιιειιιιειι ειιιεειιιειι

ννιειιιι€ε:ειι ΡϋιιιιειιιιιιΙΜιειιει· ννιιι·ε 3ειει ειιιιι ω: !)'1·1εΙιει·ρ ιιιιι1 Μω·ίπτω
ω: ιιιε ΑΜι·ιιιιιιε 1ιει "'πεεε:σεΜεόεπ, ειι νει·ννειεειι. Βιιε νοιι Αιεοε
ιιοειι ιι

ι

«Με ειεισειιτε δειι:ιιιιιιιιε:1: νε:Ιει.;ιε Ρϋιιι1ειιιιιιιε νοιι .1οιιιιιιιιεε

ι1ειιι Γιιειε: (ιιοιιιιιιεε δειιιιιιιιοι·), ιιεεεειι Πιιιιειιιιιειτ ω” Βίπιει·ίπι :πιώ
ννιεε, ειιιιιιιιιτ ει·ει ιιιιε ιιειιι 12. .ιειιι·ιιιιιιιιει·ι (νει. Ψασ.ιετσε%Ζε&επ ε. ε.
Ο. δ

.
4 1
. Νοιε 1.)

Βει ι1ειι Ει·ϋ:ιει·ιιιι€ειι ιπι δ
. 189 Με: σε ΔιιΒιιειιιιε ι1ε: Βιιε ιπι

θι·ιειιιε ιιι Γοιεε ι1εε Βιιειι:ιιειιεε ιιϋιιιπειι ιιιιιιιιι€ (ειιειι ειιιιθε 8ιεΠειι
ιιι ι1ειι Ριιιιι1ειιιιειιιιιειιε:ιι Μι Ψασ.ι·ει·.εεΝεύεπ, ιιιιιιιειιτιιοιι Με Ρ6ιιιτειι
ιἱειε Τιιεοιιο:ι, ιιειιει ι1ειι Βειιιειιτιιιι€ειι νοιι Ζ·Ιίπεειιίασ Με: ..Με Πιε
εειιειιιιιιι€ει·εειιι ιιιιειι ιιειι ειιεειεΠειιειεειιειι ιιιιιι 1':ιιιιιιιεειιειι Βιιεεο:ιιιιιιιι€ειι"
ιιι Μ: Ζειιεειι:ι1'ι; ιιι: ιιειιιεειιεε Βεοιιι:. Βιι. 20 8. 08 Π

'.
(νει. ιιιιι·ιιιιε:

ιιιιτειι ιιι ιιιεεε: ΒιεΙιο8:εριιιε όιε Βιιιι:ιιι: Πίπεσιιέπε) ει:: Βειι:11ιειιιιιι8
ιιιι1ει·εοΒειι ννει·ιιειι.

Ιω δ
. 161 8. 884 (ννο 8
.

12 ν. ιι. ε. . 428 Π. Βειεεειι ννει·ι1ειι
ιιιιιεε, ειιιιι 8

.

828 Π.) Μιιιιιιε Με όιε εΙτεειε με: ιιειιειιιιιε Βιιιιιιιιιιιιιε
νοιι Βιιιει:ειι ι1εε :ϋιιιιεειιειι ιιιιτι εννιι: ιιιιεεειιιιεεεΙιειι ι1εε ιιιετιιιιιιιιιεειιειι
Βεειιιε ιιιἱι ΑιιεεειιΙιιεε ιιε: Ριιιιτιεοιειι, ννε1οιιε Με ειιι Τιιειι ειιιε: (.?ειιοιιει1

ειιιιιιιιιιιιι€ Πι: όεπ ιιι:ειιιιειιειι θεϋ:ειιειι νο:1ιοιιιιιιι, όιε ννοιιι ειιε Βιιιιειι
Με ειιιειιι εε: ιιι·ει 1ε1ειειι νιε:ιει ιιεε ιιειιιι1ειι .ιιιιι:1ιιιιιι1ε:ιε ειιιιιιιιιειιι1ε
Με: Βοιωτια ο·εποπίσε εοπιρια ιιιι€ειιιιι:ι ννε:ι1ειι, ννειεΙιε Με ειπε: ιιιιί
ι1ε: ιιιιιεε:ι. Βιιιιιοιιιεικ ιιιι Ριι:ιε Βε11ιιιιιιο!ιειι Ηιιιιόεειι:ιιτ νου Ρ:ο1. Π:.
Μααιωεπ (Ψιειι 1860) ιιιιιιε: ιιιιειι€εννιεεειι κι (νει. ι1ιεεε ΒιιΒ:ιιι ιιιιτειι
ιιι ι1ιεεε: Βιιιιιο8:οριιιε.)
ΠεΒε: όιε θεεειιιειιι:ε εεε ι'ι·ειιιιϋειεο1ιειι οοιιεο:ι1ειε νοιιι δ. 1801

(δ. 991 Π;) ιιιιιι ιιιιε: ιιιιιιιειιεε Αιιιιε:ε ιιιιιιι όει· ιιειιε:ειι Κιι·ειιειι

εεεειιιειιτε ννιιι·ειι @τα ιιοοιι όιε πιιιιιειιε:Ιει ννιειιιι€ειι ιιιιι1 ιιι1ε:εεειιιι1ειι
ΑιιΕεειιιιιεεε ιιιιιι Νιιειιννειεε οιιε Πτε!ι“πεαπ-]οί;|, Ι'1181ιεε Βοιιιιιιιιε επ
1”εεε ιιε ιι

ι ΒενοΙιπιοιι (Ριιι·ιε 1859, εειι.ιιειιι ι›ει·εἱιε ι
ιι 2. Αιιιιιιε;ε ει·

εοιιιειιειι) ειι νε:ννει·11ιειι. Πιο 1':ιιιιει· ιιιειιι εο 8ειιιιιι ιιιιιι ιιιιειιιιιι·Ιιοιι
1ιειιιιιιιιιε θεεειιιοΜε ιιεε 0οιιοοι·ι1ετεε νεοι δ. 1801 ιιπ Με ι1ειιι Ψε:Βε
θι·ειι'οιεαπ-ΜΖε'ε ειισειιΒιιειι ιιιι:ι€ειιε ιιιιειι ιιι ιιιιεε:ειιι Αι·ειιι“ο Μ. Π.
Ε. 819-85'ι ιιιιιι€ειιιειιι ννο:ιιειι. Αιιειι όιε Απαἰεεια Ιω. Μπα (Ι.ιν:ιιιε.
-2'ΐ. μ. 819--55. Π". 29. ιι. 1180, 1184-1200] Β:ειειιτειι ιιιι.ιιιι ἱιιιε:εε
εειιιε Βειιι·ιι€ε. (ω:: Με: όιε Νιοιιιι€ιτειιεε:Ηιι:ιιιιε ι1ε: Βιιε ΠειιοΙεοιιε Ι. ω:
(1οεεριιιιιε ννι1:ε νιει1ειειιτ ειιι Ψοι·ι πι: 0:ιειιιι:ιιιιε ιιι “με εεννεεειι,



19ο Λ!!!!:6. - Απη!:!!:!!ο ω· Ρ:οτοεω!!ιο!! 1!! 0οετο::ο!ο!!.
οσο!!! πω' ω! π!! Κιιί!ιο!!!!, Μ. 55 8. 58 π. πω! !!!!:!!!!ο!! πο! Καΐοο!!!κο!·,
!!!!ο:οο!!!, Β!!. 5 δ. δ!! ΟΒΙ. !!ι!:!!!!ο: .4:ο!!ιο Μ. ΙΙΙ. δ. 718) π!!!
Βο!!!ο!!!οπ !!ο:!ο!!1: α!οε !!!!!!!!!!!Βο!! Β:!!!!!οπε πω !)!6οοει!!!-0Πο!!!!!!το επ
Ρ!!:!ε, Λ!!!!ο Βαέο!!ια!·ο, πω!! νο:νν!οεοπ ονο:!!ο!! Ήϋ!!!!ο!!.
Ε!!.νοε οπεί!!!!:!!ο!!ο:ο Νοο!!νο!!!πποο!! πω! !)ε:ετο!!π!!εο!! !!!ϋο!!το!!

Μ: οω!!!ο!! !!!ο: πω! ε!!! οπο: ο!!! νο:!!!!!!!!!εεο πο: !(!:ο!!ο ε!! πο!!
!!οπ1εο!!ο!! 81!!!!τοπ ω!!! Απί!ϋεππο !!οε Βο!ο!!οε πω! πο!!! !!ο!!! Ή'ίο!!ο:

οο!!8:οεεο Με πω' ό!!! !!οποετο Σε!!! κν!!πεο!!ο!!. Μοι!ο!!ο €π$ο!!!ο!!ε Μι!!!
Μο: εο!!οπ ειπε Βοοε!!!“!·2, Με ετεπτε:οο!!!!!ο!!ο !'ο:!!ο!!π!εε επ: !!!!!!ο!!!!ο!!ο!!
Κ1:ο!!ο (νέΙ. .4:ο!!!!:. ω!. !Ι. δ. 296 Π.) πω! οπο δο!!!!!2ο”: Ε!!!!!ο!. Κ!:ο!!ο!!
πο!!! Μ. Ι. (ω. ε. τ!!!:!!!!ο: ο!!! ο!!!Βο!!ο!!!!ο Βοερ:οο!!π!!ἔ ονο!το: !!!!το!!!!!
ι!!οεο!· Β!Ι!!!οΒ:!!ρΙ!!ο) εοεο!!ϋρίτ ενο:!!οπ. Απο!! ππ!:ο!! πω!! ο!π!Βο !!Ιπο!!!:Β€ο
πω!! ποπο:ο πω! ποποετο νο:85!!!Βο !π πω!ο:ο!! ΕΕ!!!Ιο:!! επ ωπο!!ο!!, πνο1ΐΙ:
επ!!! Μ!!!!ο!!οε οοποπ Με πο!! Δε!!! Η! ΠΕ Βο!!!!ιο ω· Σπορ. οοποπ. α!·2ίππι
(1858. Π. νο!. 8.) πω! οπο Μα!·οο!'Εί"ο ,,ΒἰοΒο !!ο: Ι(!:ο!!ο Ι!!! ο:ε1ο!! δώ:
πο!!!!τ“!!οε Ροπτ!!!ο!!1εΡ!πε!Χί 2. Δω!. !!!!ο:ε. νο!! Ρ. θειου: 07ο!. !!!οεο !!!!!!:!Ε
ππ1:ο: Μα:ρσΜ ί!! !!!οεο: Β!!!!!οΒ:ορ!!!ο) εο!!6!!!'οπ !Ιοεεο. !!!!1ο: Απσ!ο:ο!!!
!ετ @ο 8. 412) οπο! !!!!ο:δοπεο!! !!πε :πεε!εο!!ο Οο!!οο:!!!!! νο!!! Ε!.

Αποπε1: 1847, πνο!ο!!οε με! νο!! π!!ε π!! Δ:ο!!!ν ΙΜ. Ψ!. δ. Γ” 1!”.νο!!
ε!!!!π!!!ε νο:ο!!ο!!!!!ο!!! Μ, οπο: νο!! πο: :!!εε!εο!!οπ Βοο!ο:ππΒ Μο ππε
πο: !!! πο: Απο.!!!αφο: Ροε2εο22απο (τω. οπο!! Βορ!!:!!!!!πεε!!!!ο: ΠοαΜ:λ
Ζω!!! 1880 Ν: 5, 9 πω! !!οεοω!ο:ε !!Ι:. 84 δ. 265-26'7) !!!:ο!!! !ι!!!!!!!ο
πω!!! !!πΙ'8οε!!!!!!ο!!, πω! επ!!! Βο!!!!!!!ο:το!! ίο:τνν!!!!:οππ! πω!! νο:εο!!!!:Πο!!,
π!!ο !!Ι:ο!!!!ο!!ο Γ:ο!!!ο!1 νο:!!!ο!!το!!!!οπ :πεε!εο!!οπ θεεο!.ε8ο!!π!!ε Με ω!
Μπιτ!! 1'782-1858 !!ο:νο:εο!!!, !!!!ο:!!!!!Βε πω!! !!!!ι!!!Βο: Βοεοπ1:!!ο!!!8ο:
νο:ε!ο!!ο:ππεο!! πω! νο:ερ:οο!!ποεοπ τΙο:εο!!!οπ !!!ο!!1: ο!πΒο!!!!!!οπ πν!:!!.

[ Ι/οτ!”πρ.)

4. Απε!!:πο!!ο πω· Ρ: ο ιοετ!!!!1ο!! 1!! 0οειο::ο!ο!!. Ι·":ο1οπ:ε 1!!! ::ο!!μπ.
Βο:!!ο!·'εο!!ο νο:!πεε!!!!!!!!!ππε 1859, 44 8. 8. Μ!! 81!!!ο:5:.)

!)Ιοεο ἰι
!

εο!!: εο!!οπο: !!ἔοεεοπι!ο: 8ρ:!!ο!!ο, Βο!ε!!·ο!ο!!, πω! πν!!:!!ο
νο!! Βοεο!!:!ο!!οπο Βο!!:!11,· Με !!ο:οπ νο!·1'!!εεο: ο!!!ο !!οο!!Βοετο!!το Ρο:
εϋ!!!!ο!!!ιο!τ π! Οοετο::οΙο!! Βο!!!!πω: ενπ:!!ο, νωπά!!! ε!ο!! εφε!!! !!ἱο !!!!!π!!!8
!”πο!!ο!! Απεο!!π!!!!οππεοπ, πνοι!π:ο!! 1'ο:ων!!!!:οπτ! ο!!! €:οεεο: ΤΙΜ!!! ο!!!
!!οπ1εο!!ο!! ΤοΒοο!!πο:!!ιπ:, !!!ε!!οεο!!!!οι·ο οπο!! π!!! !!!!Βο!!!ο!πο Ζο!τππο, !!!ο
ϋ!!ο!!!!!ο!!ο Μο!!!ι!πε ΒοΒο!! Με οετο::ο!ο!!!εο!!ο Οο!!οο:!!!!! οπ1':ο88. !!Ιππ!ο!!$
Πο!! πν!:!! !!!ο Βο!!!!πρτπ!!Β ω! Π!!!εο!!!ο!! πν!!!ο:!ο81:, π!!! εο!!το!! :Πο ΡΜ·
1οε1ο!!!ο!! !π θοετο::ο!ο!! !!! Γο!ἔο πο!! (!οω:ο:!!!!τε π1!1ο: !!!!ε ο8πο!!!εο!!ο

βοά!! Βοετο!!! πω! !!!!·ο ο!οοποπ Βοο!!!ο !!!ποπ :ο:ο!!!!!!!Ιτο!! πνο:!!ο!!. Πο:
νω. ππτο:επο!!1, ννο!ο!!ο Απε!!:ϋο!!ο ο!!! Ρ:οτοετο!!$ο!! π! Οοε1ο::ο!ο!! πω!!!
πο: νο:εο!!!ο!!οπο!!!!!ε1ο:1εο!!ο!! Βο8:ππ!!π!ιο !!!:ο: Βοο!!!ενο:!!!!!!π!εεο 1!!

Β!ο!!ο!!!!π:Βοπ, π! !!!!8ε:!!, π! πο!! πο!!! !!οποεο!!οπ Βπω!ο Βο!!6:Ιοοπ Π!!!

ςΙο:!!, πω! ο!!‹!Ι!οΙ! !π !!οπ πω!! !!!!:!Βοπ ρο!!!!εο!!οπ, !!ο!!!!!!!!π!εο!!ο!! πω!
!το!!ο!!!εο!!οπ θο!!Ιο1ο!! πν!:!!!!ο!! ο!·!!ο!!ο!! !!ϋ!!!!οπ. !!ε ω!! !!!!π!!!!ε νο:!!!π1ο1,

!!ιεε ο!πο !!ο:!!:τ!Βο θ:π!!!!!:ππΒ ι!ο: οετο::ο!ο!!!εο!!οπ !!πω!ο: !!! Βοτ:ο!!
πο: !!οπο!! ΒοΒοΙππ8 6ο: Η:ο!!!!ο!!ο!! νο:!!!!!τπ!εεο πο: Ρ:ο1οε!!!!!!ο!! Μο!!

ε!ο!!!!ετ ονο:!!ο. Πε ο:εο!!!ο!! !!ππ οπο!! Μ: Ι/πρα:π ο!!! !!!!!εο:ΙΙο!!ο θοεο!π
νο!!! 1

.

Βορτοι!!!!ο: 1859, πνο!ο!!οε !!οπ Ρ:οτοετο!!τοπ ο!πο εο Επι!!! ν!»
1'ι!εεππε πω! ο!!!ο ω! νο!!Εοπ!!ποπο δο!!!!!!:ε!!!π!!!Β!το!τ Βον!!!!:1, ν!!! ε!ο εἱο
που!!! πο!!! Ζοπε!!!επ ρ:οτοε!ο!!!!εο!!ο: 'Ι."!!οο!οΒο!! πω! θο!!ο!!!ετο!! εοπε!

3
. Απ:1:!!ε. ι!!!το!!: ΒΙοο!οπο:Ιο πο !!ο:οο!!ο οοποπ.
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αα·Βαααα ααπαιιαα. (να. ε. Β. ΒΜι2αι·, Παα1ιεαακατ Μα Ψαι·1'αεαααα·εναι·1ι.
α» ανααΒαΙ. Καα1ια ια @μια ααα·αι'ι'ααα, ἱα Βαυα).ι· Ζαιιαααι·. ΙΕ Καααααι·.
Βαι·11α 1861, Ηαίτ 1, δ. 138 α. ααα Μα ασι·ι απ. απαΙαααι· α1ααι·α1ιε
ααα Βασαι: ααι· ααἱο. Βα81αι·ααα ιια1' Μα Ιαἱτἰατἱνα ααα Μα αααεαι·α Βαααασα

ααα ααααι·αι·ααΠα ααα ναι·Γααεααμαιαεα18α αωια ααι· 8γασααα ιιαί Μα
ααα1ι1ια1ια ΒαιεααΙἰααεαα,ι; ιιααιΙιααατ.) Ψαιια αιαατε ααειισ αναα18αι· ααι·

αι·ααατα Ζνααεριια ααα Μα ει·ϋειαα Αα1'ι·ααααα αιιι·ιια1' ια Πιιααι·α 1ιαι·ι·αι·

Βαιι·αταα απ, ασ :αεα Μαααα Μα Β1ααια;!ιαιτ ααι· αααα1ιτααανναι·11ιαα Βα

αιαι·ααα;;αα ααα ικα, α» ,,Αιιααι·αααα α” Ρι·σιααιαιιταα“ (α. 38 Ε.)
αααι· Μα αααιοαι·ααπααα Βααααιαα8 ααι· αισιααΦααιαιαααα αγαοααα, να:
Μαεα αιε νσΙΙιαανα1ιΙαα ααι·νσι·Βαααα ααα ααα ασ ναααα11ιαΙι νσα ααα
ΒιιιασΙιαααα 8γαοααα αα2αι·ααααιααα, ααα αιι1ιαι· ναι· Βιαίααι·αα8 ααι· ναι·

1'ααεααΒαιι Μα Αααιιααα8 @ααι· Βγασααα α1αατΒιι·ααΙ1αα, ασαααι·α ασΙΜεαα
α1α αισιιααα Ψαααἰεα απ. Βιι ειτααι: Μπιτ 1'αι· Μα ααι·1Βαα Ιιααααι· ααα
αε8αι·ι·αιαα1ααααα Καιααι·ατιιαααα Μα ααΙΜΒα ναι·Ιαι1ιααα ααι· ναιααἰεεαααα

ναι·ίαααααε ααα α" Ααισιιοαιἰα ααι· Ρι·σωετααιαα Μια αιι·αα 1:1ι·ααΙιαααα Αα
ΒαΙααααααιιαα πα αι·ιναι·ταα. Μιια ια ααα σαιαιι1ιι ια α1Ιααα1αααα ΒΙατται·α
Μα Βααιιαμααε Βα1'ααααα, Με 1ιαααα Μια Βααατα ααα διαιι€αιι ααα ααια
Βαααια ααι· Ρι·οϋαιαααιαα ααι· αιιαα 8αααμ νται·ααα, ανααα ααα Οοαασι·αα1:"α" ααΓααΙισααα, σααι· ανααΨα1.ααα ι·ανἱαἰι·1 αναι·αα. Βααα ααα Οσαασι·αατ
αι νναιαιαιιαι ιιααι· ααι· α" 1αιιασαεαΙιαα Κ1ι·ααα ιια1' ιαι·ααι θαα1αιαιαι·α
Ρι·α11ια1ι ααα ἱαι· Βααατ αεα ΤααΠα αναι·ααα, ααα Μα Βααατα ααα Βιιιαααει

ααα ααι· Δαααι·α81ααααςαα ααιιαααΦααὐατ 1αεια, αι·8ιατ αἰαα ααα αἱααι· αα

ααίααΒαααα Βαιι·ιιαατααα ααιααα Ια!ια1ιαα ειιααα νοα εααε: ιια1' Μια Πα

ιιιααιαααιι€ατα. ανα ναι·ιναιααα ααΐαι· ἱαι ΑΙΙΒαιααιααα αα1' Μα 1αι Βα. Ι.
ααα Αι·αα1να (α. 180 α. 218 α. 365 Π.) πια Ρι·σ1'. ααα" αααρι·σα1ιααα
Πααι·ιιται· ααα αειαι·ι·. Οσαασι·αιιιαα, αααοαααι·α (Ραι·αίαι·'.ε·) ,,8ιαΜαα αααι·

αιι 6α1:αι·ι·. Οσααοι·αιι€,·· θαι·αιααΙ Ψιααιπαππ'α ,,νσι·ιι·ααα ααα- (Μασσα

ααα· ααα αεται·ι·. Οσαασι·αιι1: ααα Βαιαι· Βααααα, νσα αιααια ΠϊαΙσια. α. Π).
θεαι·πα;, Οαεται·ι·αιααα ΙααααααταΙιαα8 (αι. α. ααταα 1α α1αεαι· Βια11σει·αραια
ν.) , Βοσ.ι·Ιιίι·2, ααα ιιιααιει·αααΠ. ναι·αααα1αα α. 13'7--155 (νέα 21π·Ιιι'α
Βα. ν. δ. 296 α), Μα Βιιαι·1Παα ,,Κἱι·αα1ἰααα Ζααταααα 1α θαα1αι·ι·αιαα

ααιαι· ααι· Ηαι·ι·ααααίτ ααα Οσαασι·αιι1ε,·· ααα θαι·αιαα1 ΠααΜ'α ,,Οααται·
ι·αία1ι ααι· οσαασι·ααταααπιαι“ (να. αααι· ααἱαα Μα αα1ι·αα”. Βααι·ιααα ανα11ιαι·
ααιαα ἱα Μαααι· Βια11σαι·ιιααια) ααα αιι1' δα!ια!!α"α κααωπααι αι. 1.
α. 485-518, να να· Μα απο α1αΒαααααα ῇατἰειἱαα1ια Βι·αι·ταταα8 αααι·
Μα Ναται· ααα Μα Τι·ιιαννα1ια ααι· Όσαασι·αιιια αααι·αιιαρι: ααα αιιιαα1ια

ιι·α1ΐααααα θααιιαααα αααι· Μα αιιιαα1ααα θσαασι·αατα, ααιιιααιΙιαα αααι· ααα

αατατααἱααἱαααα (8. 441 α. 495 α.) ααααα (πι. α. αααι· Ιατιται·αε αναι·Ε
αναἱται· ααιαα Μα Βααι·ια ἱα α1αιεαι· Βἱα1ἱσ€ι·.) ΕααΠαα ναι·ανα1εαα να· ασσα
ααί θααι·αααι· ΒαιαΙιαπαραι·ραι·, ,,ΠααιεααΙαααα ααααεια Αα1'Βιιααα.·· Ααασααα1:
Β (και ααταα Μαεα Βααι·αι). Βια ιιαααα11οααα θι·αααα 1αι· Μα Νοια

ανααα1εααιτ αιααι· Βαναασιι ααα απατα. Οσαασι·ααι:α, ανα1αΙια αι ααααι·αι·

Ζαιι νσα απααι·ία·αΙιαι· δεί!α νσι·Βααι·αααι ανσι·ααα ιααα, Με σα ααα Οσα
ασι·αατ ιαιτ ααα |ιαααιιααι·ι11αααα Μα)ααιαιαι·αααιαα ααα Καα18α ααα ΠαΒιιι·α
ααα αει ααι· Ααισασια1α ααι· ααΒαι·ιεα1ιαιι ΙΜι·α1ια ια ν1Πααι·ερι·αα1ι αια1ια:
αἱαεα |)1α,ι;α αἱαα _ξα1ατ ια ααι· αααα Εστω ααα Ιααιι11: @ααα αααΒαεαἱαα
ιιαιαα εααε” ,,Μα Βαν1εισα ααα θσαασι·αατα·· νσα Ρι·σΕ. Με. Εα.ιείαι·,
Ψίαα 1881, απο αι·αααΙιαα ααα νσ11ατααα18 ννιαατΙαετ ανσι·ααα, ααα: ααα
αιιι·αααι· ααιαια αια1ιι· και αιμα ααι·18 α1αιαι σα. αιιι·αααι· Μα "ααα ααι·



1 92 Απεπεπ«:πε «Με Ρεοτεετεπτεπ π! 0εε«εεεε1«:π.

Ψ!«ιππε!«ε!ε «Με θεεεπε«ππ«!εε «!!εεεε Β«π!!οεε. νοεππεεεεε!!Φε ε!πεεπεπ«!ε

Βεερεε«:πππε Γεπ. ε. Μο«/ε !π «!!εεεπι Πείτε «Με ωιπ” Ε. Π!! Π.)
!)πεε επεε «Με ϋετεεε. Οοποοε«!ετ «Με 8τεπτεεεεεεΙτ ν!ε!ε Β«:«:πτε ει!!
Πε«:π!!«:πεπι θεπἰετε εεοπ«πιπεε!ε ε!πει!πιπ«:, ενε!επε «Με 8«εετ Με!!! Με,
ενεππ ει· οππε ε!π Οοπποε«!«π. «›«Με Με ἱπ Ρεεπεεεπ, νεπ!8ετεπε οππε
επι ει!! «Με εεεπιππιτε νεεπ«3!«π!εε επε Ιζἰεεπε ε!πεεπεπ«!εε θοπεοεε!«π,
ππε εεἰπεεεεἱτε «Με Ρείπε!π «Με ππ·επΙ!«:πεπ Γεε!πε!τ ππ«! Βε!πετετεπ«!!8πε!!:
:Με θε!!ππΒ πε!πε8: «Με πεενε!ετ επεπ «Με νεεε!ε!επππε ω!! «Με »Επτ
νυ!ππ!ππ8 «Με Ψεεπε!τπ«εεεε ενν!εεπεπ «Μιπ 8«επτε ππ«! «Με !««ππο!!εοπεπ

-

Κ!ε«:πε !π Ρεεπεεεπ εε!«: «Με νεείεεεππεεπε!«ππ«!ενοεπ δ. !)ε«3επιπ«>ε 1848
Με «πεεεε .Ματ !π «Με εεπε νεε«!!επει!!επεπ Αππ««π«!!ππε νοπ :πωπω π!
-Ρουε'ε Ζεπε«:πε. Με Κίεεπεπε. Η. 1 θ. 100--122/πεπεε «!εεεε!εμ Με.

ΟΨΗ ποιππιεπ «Με «!επ Ιππ««!τ «!!εεεε Αππππ«!!ππε ερεπεε Μ! Αεεπἰν ειιι·ϋ«·π,
ππ«! νεεννε!εεπ ε!πετινε!!επ ασεπ πι!! «Μπ Λεωφ ππ«! «Πε Ζπεϋπε πι! Μαἰπεεε
Ισπανια! 1861 Νε. 32. 38 π. Ι(«Μεεωι. Απεείπεε Νε. Μ Βε!!.) Βεποπ
«!!εεε Ππε!ε8ππε νει! Βι“επ!εε εεε!ετ, Με «!πε«:π «πε π'εεϊπε!τ ππ«! Βε!πεε
εΠ«π«!!επε!ε «Με Ι««ππο!!εοπεπ !(!ε«:πε επί !πεεπι θεπἱε£ε «πε 8!ε!«:πε Πε!
πεἱτ ππ«! Βε!πεεε««!π«!!8!τε!τ «Με ενεπεε!!ε«:πεπ Κπ·«:πε ει!! «!εεεπ θεπἰετε
πἱεπτ επεεεεοπΙοεεεπ Με. Μεπε Με «Πε ίεε!ε Βενεέππε «Με Επιπο!!εεπεπ
!ζ!ε«:πε επί ἱπεειπ ε!8επεπ !ε!εσπ!!«:πεπ (ΜΜΜ, εποε «Με επεπ«:πεπ Ζε
Βεε«επ«!π!εεεπ πἱεεππεπεε !!ε«:πιε επ «πε Βιεετεεεενε!τ επεπε!ε «πεπ «Με
πετεεε. Οοπεοε«!ετ Με. ΙΜ Πε8τ «Με!π πω· «Με Απεε!πεπ«!εεεετεππε
«Με ΒεεπΦε ενν!ε«:πεπ «Μπι ΜΜΜ ππ«! «Με π«ππο!!εοπεπ Χ!εοπε. Ππ«!
πω!! «!επεε !ιπ Αετ«πε! 1 «!ἱε Βεεπτε ππ«! νοεεεεπτε «Με πε.τπο!. Ιζ!ε«επε,
επε!επε εἱε ΕΜΠ ἱπεεε Πόεεπεπ 8ε8επϋπεε «Μιπ Βτε«πε π! Απερεποπ «πωεπ,
««πεεπεππε ππ«! «!ἱεεε !π «Μπ ίο!εεπ«!επ ΑειΕπε!π Μ! Εἱπεε!πεπ πεπεε επί

Βεεππ!τ ενεε«!επ, επ Μ: «Με 8«επτ «Μεπιπ ἱπ Ν!«:πτε Βεπ!π«!εεΙ:, επεπεο «Με

ενεπεε!!εεπεπ Κἱεεπε «!!ε_ῇεπὶΒεπ ,,Βεεπτε ππ«! νοεεεοπτε“ επ Βενσ«ϊπε
!ε!ετεπ, ενε!«:πε «!!εεε «Με !πε«εε πεε«›π«!εεεπ !)ο8«πεπ Με ε!επ πι! νεε
πε!τπ!εεε ιιππ 8«««ετε π! Απεπεπ«:π ιι!«πιπ2. !)««ε νεεπ«!!«πίεε ενε!ε«:πεπ

«Με !επ«πο!!ε«:πεπ ππ«! ενεπεε!!ε«:πεπ !(!ε«:πε πΙεἰπε «!εειππ π«πεπ Με Με
«!πεεε!πε. Κ«εεπ!ἱεπ ετεπεπ εΜπ «πε νεεεσπ!ε«!επεπ «:πε!ετ!!επεπ ΟοπΓεε
εἰοπεπ εεεεπϋπεε ππ«! πεπε«πρ!'επ εἰ«:π €εΒεπεε!τ!8 «!πεοπ !«!ε«:π!!επε ΜΜε!,
!π«Μιπ εε !ππεπ Με! ετεπτ, «!πε«:π επτερεεεπεπ«!ε, «Με Ψπε«!ε «Με εε!!ε!ϋεεπ

Βεεἱεπππἔεπ «ιπΒεπιεεεεπε Βε!επεππ8 ππ«! «!πε«:π (!εννεπεππ8 ο«Με νεε

επεππε «Με νοε«πε!Ιε !πεεε !«!εοπΙ!«:πεπ θειπε!πεοπείτ ει!! !πεε ΑπΒεπϋεἰΒεπ
ππ«! «Με Λπ«!εεεε!εππ!8επ εἱπεπννἱεπεπ. ΒΠεεεε!!επε Μπτε!, εἱπ «ῖπεεεεεε

Ζενεπ8 ειπε Ππεεεενεείππ8 ππτεε «πε ί!!εεετεε «Με Κἱεεπε ετεπεπ «!!εεεε
«Με επ ί!επ«πε !πεοΕεεπ «Με 8«επεεεεννε!! εε !π !πεεκπ επςεπεπ ππ«! ε!!

εε«πε!πεπ !πεεεεεεεε ππ«!ε2, Ζνεπ8ειπΜεΙ ει! Βεννεπεεπ. Ψ!ε ενοΙΜπ πππ
πω", «Μεε ππεεεε 8«επτεπ ε!επ νοπ «!επ Ρε!πε!ρ!επ «Με θπε!ετεπτππιπε,
«!!ε πι! [παπι «Με Ζε!τεπ ««!!πιε!π; «πεπε ο«Με ενεπἰΒεε π!!ε πεεπεεπ!!επεπ
Ψεεπε!τπ!εεε«!πε«:π«!εππΒεπ ππ«! νεεε«!ε!τ π««πεπ, εεεππεπ ο«Με !ππεπ εο8«πε
!'ε!π«!!!«:π €εΒεπϋπεε εεετεπ. !)!ε 8«πε2εεεενεΙτ νεϋε«!ε «!ε«!πεεπ «Μπ εε!ἱ8ἰϋεεπ
ΠεπεεεεπεππΒεπ «Με εεεπεπε €επεεεπ Μεπεεππ! εεἱπεε Απεεπϋε!Βεπ Βεεεπ
ππεεεεε«επ ππ«! «!ἱεεεπ ε!πεπ Ζνε«ιπξε επιπππ. Απεε «Μ εε !εἱ«!εε νεε
ε«:π!ετ!επε Απίπιεεππ8επ «!εε επε!ετ!!επεπ Βεπεππτπἱεεεε πι” ππ«! εε Με
«Με Βππε ππ«! «Μπ Ρε!ε«!επ «Με ν6!!«εε ππ«! Με «Πε Ε!ππε!τ ππεεεεε εεε
ε!εεεπεπ «!επτεοπεπ νεεεε!επ«!εε «Με εεϋεετεπ θεϊεπεεπ ΜΗ ε!επ πεπεπτε,
πππ «!Μεε εε!!ε«ϋεεπ Πεεεπε!Με «Με πϋεΒεε!ἰεπεπ Ψ«ι!!επ επεεείο«:π$επ
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ν:::πο::, πο πω:: πο: 8:::::: π: ο::ο:: πο:: Β:πο;οπ, νο π:ο θ:οπ::οποεπτοο
πο: νο:εο:::οποποπ ο::::::::ο::οπ οοπ:”οοο:οποπ ::ποο:ππ::πο: μο::οπ, :οπο ::::ο

ο:Βοποπ ΨοΒο Βο::οπ ::ιο::οπ, πππ ::ο:πο: ν:πο:οι:ο::ο::πο Πο::ο:οοι:οππΒοπ

ππ:Ϊπ::π€οπ ονο::οπ. :Σο πο:: :πεπ :π ο:πο::: Βτι:ο.:ο, πο: Κοι::ο::::οπ πππ
Ρ:ο:οε:οπτοπ ππ:ο: οο:ποπ Β:::Βο:π οπ::::, πω:: :τοπ ο:πο: Ππτο:ονο::ππε
πο: Ρ:ο:οο:οπ:οπ π:::ο: ποπ :::::::ο::οο::ο Κ::ο::οποοοοω, πππ ο::οποο νοοπ:8
νοπ ο:πο::.:π:ο::νο::ππο πο: Ι(π:::ο::::οπ πππ:: Οοποποενο:οο:::::τοπ, :Πο
ποπ :::::::ο::οο::οπ Ποοπ:οπ νν:πο:οτ:ο:τοπ, πππ πι:: π::οποποπ πο: Ρ:ο:ο
π:οπ:οπ :π :::π:::οπο ετο::οπ, π:ο Βοπο οπο. Πι:: πο πνοπ:Βο: πο:: νοπ
Ππ:οπ::ο::::ο::, Βο::πο οπο: Βο:::::::::ππεο:: πο: Ε:ποπ 8οποπ π:ο Αππο:οπ
π:ο Βοπο πο:π, οοππο::: πο: 88ο:: πππ οοἱπο θο::οΜο :::::τοπ :::ο: πππ:
Βο::ι::ιο πο: θο::::π:::οπ ο:πιποο:::ο::οπ. Απο:: ποπ ::ι:ποπ ::::ποπ::οπ τον::
νο::::οπ:π:οπο Ππ:πππο πππ Αι::::ο::ππο ::::ο: απο πω:: ::οο:ο::οπποπ Μπι::
:::::οπ Βοπο:::ππ::πποοπ ::::ο: :::::::ο:::ο::οπ Βοο:::ο, πο” Β:οἱο:: πο:: πω::
:::ποπ οι: Ποπ:: επ πο:: ::ο::ο:: ::ϋππο::, ποπ :::ο:ο:: πο:: ()::::οτοπ::::::::ο οπο
ποπ οτοπ:::ο::οπ Ε:::::ο::ιππεοπ νν:οπο: ει: νο:::::πποπ πππ π:ο Βιοι::ο

ο:π::ο::ιπποοπ :π ο:π ο:ο:ο::8::::Βοο οπο: νν:πο:ορ:οο::ο::ποο νω:::::::::
πω:: ο::::ε:.::ο::οπ :.:ο::οπ πι: πωπω. Ν

ΕΜ πο:ο::οο νο:·::π:::::οο πο: ο::::ο:.::ο::ο:: Οοπ:”οοε:οποπ ε:: ο:π::ππο:
πππ ει: πο:: Ν:ο:::ο::::οποπ Μ: πι::·ο:: πο:: οπο::ο:ο:::οο::ο Οοποο:ποτ :π
Βο:πο: οπο:: οποποοο:::οεοοπ. ”Μ::8 πω", π::: ω:: ο:ποπ: π:: οποποιο:ο::-

Α

::ο:οτοπ 0οποπ:ε:οπ πο: θοΒοπινο:: :δο:ιπ:!έ Κ::ο::οπ:οο::: πο. Ι. δ. 81.
δ. Μ: π.: :επ :οποπ, πω:: πο πο:: :Πο Ι:ο:::ο::οο::ο Κ::ο::ο ω:: ο::οπ
Βοο:::οπ πππ νο::οο:::οπ οπο:·::οι:πτοο:π: κνο:ο::ο ο:ο Με επ::::ο::οο ::οο::::
:π Απη::·πο:: :::π:π::, οι: οι:: πο: πι:: β:: Π:: ίππο:ο.: θο::ο:.· πωπω::
:οτ π:ο :οπο:ο οπ::::.::ο::ο Βιο::::πο π::ο: -:::ο:::::ο:::ο::εο::οπ Βο::ο:οποπ πππ

Ιππ:ν:πποπ πω:: ::π Επι:ο:π:οε:οπ ::ο:::::::, ω:: Βιοι::ο οπο:: π:ο::: Η::
08::::88ίο:: π:ο ::::ππ Βο:οππποπ. Απο:: Ποπ: π:::::: ::::::ιο:·π:ποο ::ο:πο

Ηο:·ε:ο::οπο οπο: Απο:::οππι:::Β πο: ::::ο::ο :Με 8::ιαΙο:::':ο!ιο, π:: πο: Βο

:::·::: π:οεο: οτο·οο οπο: Αππο:οο :ετ,-οΙο π: 8το.ππρι:π:::: ποο οοποπ:οο::οπ
Βοο:::ο ::::ο: ποπ νο::::::ιπ:οε οΜεο::οπ :ί::ο::ο πππ 8τοπτ. Απ π:οοοπ:
Μ:: ::::ο: πἱο Κ::ο::ο ν:οπ:Βο:οπο Π:: ο::ο π:οπεο:το πο: Α:::οπ ::οεοπποπ
Β:οπ:οπ π:ο::: :::ο:::, πο:: ε:ο ποπε:: οο:ο::ο Οοποο:ππτο, οπο π:ο ::οπο:οπ
ο:ππ, πο: πππ:: οποο::::οοεοπ ::ϋππ:ο. Οοκν:οε πω:: οπο:: πο: πο: Πι::
:::οππ, ποοε :ποπ ο:ο:: ποπ 0:::::::::ιο: πο: Οοποο:ποτο :::ο::: π:: εο:::::ο:::
πο, πο: θ:πππ πω, πνοοε:ιο::: ν:ο:ο πο πο:: Βοοο:: π:οπο:::οπ ο::”ο:π πππ
::οεοππο:ο ω:: ποπ: οετο::ο:ο:::οο::οπ Κο:::ο:·οο::ο::το π::ο: Ρ:οτοετοπ:οπ,
νο:::ο: ποπ Ππ:8::ποπ :::::: ::ι:ποπ πππ Ρ:οτοο:::πτοπ ππ:ο:: π:ο 8:::::το

Βοπο:::ο, θοποπ:· πππ:: Βο:π:οο:::ο Βο::ϋ:·ποπ π. πω. 8::·οο::ο ο:::ο:ο::οπ
::ο::οπ. Η:ο::::::' π:: πἱο ϋο:ο::ο:ο:::οο::ο Βο8:ο:ππο ω:: πο: β·οίοι'ππόπο:οπ
Ρ”ο:/'οσοππο /:::· πέο οοαπποδίσο:'ιο Κο:ο::ο [:π Πποο::: ::ο:ο:το], π:ο π:οε:ο:

8ο:ο.πο πο ν:ο: [πππ ποπ:: :πο:::] οἱ:: :::ε πο: :π::::ο::οο::οπ, πο: ::::/`|ιοπαπο
πο: Βοοο:::ππποποοπ πο: Ζοποοποο:ια/2 πο:: παπα: απο:: ΟΙ::ίο:οπ, ΑΜ”
::οποπο πο.: δ!οο£οπο::ο!:· πο.: βίαια:: ο:ι::'::·::ίο:ιο: πωπω, πω:: π. ο. ν.
πο: απο:: (ϋ::::ποπο :”::οτ:οο:: οπο:: νο:::ο: πο: π:ο::: π:ο::: ::οο::πο::τοτ),
οππ::ο:: πο: Μπα: Βοο:“Ιο/πΙποποι': πο: απο:: Βοοπτννο:·:οτ. πω:: πο:
Ρορο!, οπο:: οί:: Βίοι·::ο/' Μπα: πομπο:: οί:: Πο:: οο.ορ:·οολοπ; ο:ο
Βο:::::οπ ο:: :::ο::τ, πο:: :οποο Βοο::ο πο:: οπ:ο Μ, πο:: ποπ Οοποο:ποτ
π::::::: π:ο:::ο οι: :πππ πω."

πω.: πω:: π:: Μπι. Κ::·οΙ:ο:::·οοΙ::. Π. παπι:: Η:



194 Δαερι·αεαε αει· Ρι·αιεειεαιεα ια 0επει·ι·ειεΙι.

Ψἱε θα αει: ιαεα ε!ιει· ιιααιτ ἱα'ε ΒΙἱααε αἰαεἱα αιιαιεαι:ΙιεΙι αεαεα
@αεα Απ. 1 αεα απει·ι·. Οοαεοι·αιιαι εεεα'ει·ι:, Μαιι·εαα αιε θεααει· αιινοα
ιιιο!ιτε πα Μεεεα εε!ιειαεα, αεαα αει· Ηει·ι·εεΙιει· νεα Βαειεαα νει·Εεεεαααε
ιααεεια ειαΠε!ι ι;εΙοαεα ιααεει ,,αἱε Μιαι·ε αι·οτεετεατιεεαε ΒεΙἱΒἱοα α. ε. αν.
ιιαίι·εε!ιτ πα ειαιΙτεα.“
Με Ριοτεειαατεα ια Οειαει·ι·ειεΙι αεαεα ειιει· ια αεαει·ει· Ζεα αιι·ε

ΚΙαΒεα ααα ΨααεεΙιε αεειιιααιτει· ίοι·αιαΙιι·ε ααα ααεεεερι·οααεα. Εει ἰα$

αιεεειι αειιιεααἱεΙι Μαι Ηι·α. Βειεαει·ετα Μεαρει· ια αει· Βιταααε αεα
αα€ει·ι·. ΒειοΙιαι·αιαε νοια 10. Βεριαι·. 1860 εεεεαεΙιεα, ααα ναι· Και·αεαι
αατει· Αααει·εαι ια αει· ΑΖαχειαεαιεπ Ζεί!απ_α, 1861. ΒειΙε8ε Κα. 5, θ.
αοΜε ια αει· Ψἱεαει· Ρι·επε 186Ι, Νι·. 25.· να· αταΙΙεα Ιιἰει· αιεεε
Ψααιιααε ιια ΒιαιιεΙαεα Ιιετι·εεΙαεα, ααα αεεΙιενειεεα, Με αιιια αεα Ποτε
ιιιααιεα ναΠ!ιοαιιαεαε θειεεαια;Κειτ Με ΒἱΙΙἱΒΚεἱι: ανιαει·ία!ιι·εα Ιεειιεα ααα
εΙΙειι ΑαΙεεε εα €ει·εεαιεα ΚιεΒεα Βεεεια8εα αεαα, ο!ιαε ααε!ι ααι· ἰα
ειαεαι ΡααΜε ιαιτ αεα Βεεαιαιιιαα8εα αεα Οοαεοι·αιιιεε αι Ψιαει·ηιι·αεΙι
ιια αει·ειΙιεα. Ψεαα ααα ιαιιοίει·α αεαα Βεαοαι·ααΙιααΒεα αει· Ρι·οτειιιααιειι
ἱα θειαει·ι·είεΙι αεετε!ιεα, ιια Μ: αἱεεεε αἱεΙα: αεαεα ααα ιιίε!ιι αοταινεααἰε

αεαεα αει: Οοααοι·αετεα, αοααεια`ααααΙιΕαΒἱἔ νοα αειαεεΙΙιεα ω· Για!.
Με Ιιαααεα ααα, αια αΙεεεε πα αεννειεεα, πια αεαι αεαεα ααί ιαααεΙιε
ιι·εΙΤεααε Βειαει·Ιιαα8 ἰα αει· νοι·Ιιεεεααεα αεαεα Παει· αιε ”ΑαεαιαεΙιε
αει· Ρι·οτεετεατεα ια Οεεπει·ι·ειεα,·· ιια Με ια αει· Β.εαε Βι·. Βιιααεαπ αεα
Οαταίααδι· Βαιωε·Ιιει· ιια αειει·ι·ι·. ΒειαΙιει·εαι ἰα αει· Βιτιιααα νοια Π. 8εια:αι·.
ν. α. αεαιε!·ιεα. Ιια ΠεΙιι·ιεεα ανει·αεα Μι· ααεει·ε ειΒεαεα εεΙαατεαιααιΒεα
ΑααΠαιι·ααΒεα ίοΙαεα ιεεεεα.
Με ατεΙΙεα ααα, Με Μι· αεαεα ἱια νοι·ειεΙιεααεα Βεαιεα αεαεα,

ιιαί ω Βιεααρααιιι: νοΙΙΒοαιιαεαει· Ι·'ι·ειαεα: Με 8εΙαετειαααιΒιιεα, Με
Μι·ΙιΠεΙιει· Ραι·ικαι: εΙΙει· νοια Βαιιιτε Βαι·8ει·ΙιεΙι εΙε Κιι·ε!ιε εαει·Ιιεαατεα

Βε!ιειοαεεεεεΙΙεοαείιεα. Ψιι· ανοΙΙεα πασα τα αιε Ρι·οτεειαατεα ια θεει:ει·
ι·ειεΙι αἱειιι Νεα: αεα !ιαειιιιε ααα ααεἰεΙιει·ε Μεαεε νεα Β'ι·ει!ιεα, αεαα
αει· αεαιεεΙιεα Βαααεεεειε Απ. 16, αεααερι·αεαεα, αιοι·ααε!ι αεα νει·
εεαἱεαεαεα εαιἱεαἰεαεα Βε1ιαϊοαεραι·τειεα ειναι· αει· α!είεΙιε θεατω·ε αει·

ααφεπΖίε?ιεπ απα ρα!ί!ίεεαεπ Βει·Με ιιαΒεεἰεΙιει·ῦ Μια, αΙιει·, αεαα ιαιιιι
ααα ια ΜεΙιΙεαααια ααα ΗοΙετεια αεα ΚειαοΙΠιεα αεαα αει· Βαααεειιετε ααα
αεαα αει· αεαα Βαααεετεεε ΙιεΙΕεατεα Ιατει·ιιι·ειεαοα ικα 8εΜαιι·εααε Μπακ
αεα Βε!ύμεαε/αετ“Ιιεί2 ααεα αα- Οεε€ει·ι·ειεΙι ιιαννεααεα ανο!Ιτε, αεα μετε
ατεατιεεαεα ΓεαιἱΙἰεα ααι· αιε Ι·`ι·εἱαειτ αΙιι·ια ΒΙεἰαειι Μιι·αε, ααΒειιιααει·ι
απο ΒεαεααααεΜ αεαα αεια ε Ιαταει·ιεεαεα θεεεαα!ιαε!ιε πια αεαεα. Με
νει·Ιαααεα ιιεΙαετ αιι να Μι· νιεΙΙειεια:. Ιιειαεα Με αεαι ΜεΙιειιΒεα
ιιοαΜνεα αιαιοι·Ξεεαεα Βεε!ιιε νοΙΙΒοιιιιιιεα αεαα8ειιαεα σαει· πα αειαι·ει
τειιαεα ροαικινεα εια;εαιΙιεαεα ΒεεαιειαεΙ Πα· νοΠε ι·εΙὶ8ἱϋαε Ει·εΠιειτ ααα
Ρει·ααε αει· εαι·ιεαιεαεα θοΕεεειοαεα ει·αι·ιααεα Ιιαααιεα, αεααοεα αἱε θε
ναιιι·ααΒ ειαε: ιιοΙοαεα ιαειααι ααα Ριιι·ιαιτ πα αἱε ΚεταοΙἱΙιεα Με Πα·
αιε Ρι·οιεαιεατεα, ια θειαει·ι·ειεα ααα ια ιιΠεα αεατεα!ιειι θαιετεα, ιιαί θι·ααα

αεεεαεειααει· ΒϊΙΙιαΙιειτ ααα ιαι Ιατει·εεεε μια θοπ/'εαιίοπ ιιεΙΙιετ Με
ιια αΙΙΒειαεἰαεα Ιαιει·εεεε αεα εταετΙἱεαεα ααα ιιοΙα;ιαεΙιειι ανοΙιΙεε.

Με Ρι·οεεειεαιεα νει!εια8εα Δαι'απεαιίε. Βἰε αεαεα αιε αεαεα ααα

αιε Κει!ιοΠΙιεα ααι·Ι'εα εαεΙι αει·αΙιει· αιοατ αεΙιΙεεεα. Βαεααο ιααεεεα ειιαι
αΙιει· εαεα αιε Ρι·οτεεαιατεα ΒείαΙΙεα Ιαεεεα, αεαα αιε ΚιιαιοΙιΙιεα ια αεα

_ήεαιαεα ΒἱαΒεα, νεΙεαε αεαα ΙιεαιοΙ. ΑαεεΙιεαααα Σιιι·εαΙιε!ιε ΑαεεΙεΒεα
αεαεα ααα, αεαι αιι·εα ει€εαεα Ιιιι·εαΙιεΙιεα θι·αιιαεϋιιπεα νειίαΙιι·ειι. "Μι
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ι

ενειιιι ιιιειι ιιαεΙι ρι·οιεειαιιαεε!ιει· Βειιε αεαε Ιιει!ιοΙιεεΙιεΕΑαεεΙιεαααε αιεεεε
Με: μια νει·ιιαΙταιεεεε νει·ενει·ίεα ααα ιαεΙΙειεΙιτ ιιααΙι 8ει·ιιαεαα αιεεεε
οαει· .ιειιεε αεεΙι ιιιιι!ιοΙιεειιει· Ιιειιι·ε εΙε ιιιι·ειιΙιε|ιεε πα ιιε!ιειιαεΙααε νει·
!ιαΙιαιεε Και· ειιι ενειιΙιεΙιεε Ι)ια8 ιιιιεεΙιεα εοΠτε. Πιε Ρι·οτεειαατεα ιιιϋεειι
εε αιιιια ια αει· αιιιιιΙιε!ιεα Βαε!ιε ενιεαει· ιιιιεΙι Πιι·εα ειΒεαειι ιιεεοααει·ειι

θι·αααεαιεεα |ιιιΙιεα. Βιε |ιεΙιεα αιιιιει·, αΙιει· αιιιιιειιτΙιεΕι ιιι αει· εε σε ιιΙε
Πε!ιει αει· Αειτατιοα 8ειιιααε!ιτεα Βερααπι'εε|ι·αμ, νιειιιι ιιιαα νεα οίτ

ιιιεΠΒεα ΒαιειεΙΙααΒειι εΙιειεΙιτ, μι· Ιιειιιεα θι·αιια εἱε!ι πα Βειιιαι;ειι.
”Βιε ΒιιιιιοΠεειιε Κιι·εΙιε ειειιι:,“ αιιι ιαιτ αεαι νει·ι'αεεει· αει· Απερι·ιιεΙιε
δ. 15 Ε. ια ι·εαειι, "ασια Γιιεα!ιοϊ Με ΖαΙιειιϋι· αεε θοιιεεαιεαετεε απ·
Ψει· ιια ΙιεΙιεα αιειιτ αεεεεΙΙιε θοιιεε!ιεαε ιιεεαεΙιτ ααα ιια αειιιεεΠιειι
θοιι:εεαιεαετ 'Ι'ιιεΠ ιιιιιιιιιτ, Ιιεαα Με ιιιιεΙι αειιι Τοαε αἱειιι: αεαεεΠιεα
θοπεεεεΙιει· ιιιεΠειι. Πεε Μ; αει· ειιιΓαεΙιε θι·αααεετε, αεα αιε ιιααιοΙ.
Κιι·εΙιε ιιαιιιει· ααα αΙιει·ιιΙΙ ίεετΙιιεΙι, ενεαιι ειε αἰειιτ αει· θεννεΗ ιιαεΙι

εε!ιειι ιααεετε. Παα ενεαα εἱε ιι·Βεααννο αει· θεενιιΙΙ: ιιαιιιι€ειιεα αιαεε,

επι- ειε αιιι·αια αεε θι·αααεειε εεΙΙιει: Παει ιιαΐ, εοιιαει·α -ινεαα ειε αιε
νεα αει· θεεναιτ απ· εαιεο€ειιε Ρι·ειΙιειτ ιιαεαει· ιιεΙιοιιιιιιι, ιιιιααεΠ; ειε
νιώσει· ιιιι·ειιι θι·αααεαιεε εεαιαεε.ι [Βια εο ενεαιε ιαι [.ειιεα ειαε θε
|ιιιεειΒιι_ει!; αιιι·ια Πεμ, αιιεε αιε ΚιιαιοΙιΙιειι ιιιι·ειι ειΒεαεα θοιιεεαιεαει
ααα αιε Ριζοιεειαατεα ιιιι·ειι ει€ειιειι θαιιεεαιειιει ιιιιιιεα, ααα αιιιιει· Ιιεἱ
ειαει· 8ειιιιεεΙιτεα ΕΙιε αιε Ιιειαεα θετιεα αιε|ιι: ια Ειαε Κιι·εΙιε ααα εα
Ειαειιι ΑΙιεαααιειιΙ Βε!ιειι, ειιειιεονειιιε Μ ειαε (ἱεΙιαεεἰἔΙιεἱι αει·ια πα
αααεα, αεεε ειε αιεΙιτ ειαι' Βιαειιι θοιτεεεειιει· Ιιεεεα α. ε. ακα 8ειιι· Μαι·
ιει αιεεει· ΡααΕι εαε|ι ια αει· Βεαε αεε θαι·αιαιΙε Βεπει·Ιιει· απ ΒείεΙιε·
ι·ε2'Ιιε ει·ϋι·ιειι ενοι·αειι: ,,Ρεπ Ρι·είεε!επΣεπ εε!ιαΙιι·2 Με εείαε2ε2απαξεε
ΖείΕπιι_ε πω! θι·απεπε Παει· ι·εΙερα?εεπ .4πεείεεεπλει”ι'επ, ειε Βειιαιιι·ι
παει· απού αεε Κει'ΙιεΜεπ. Ι)εεεΙιαΠι ετε!ιτ εε αεα Ρι·οτεεταιιιεα νται
Ιιοιιιιιιεα τω, αει' ιιιοιεετεαιιεεΙιειι Β'ι·ιεαΙιεΕ'εα Με Βεει·αιιαιεεε μαι: ιιααΙι
ιιιι·ειι ι·εΙΞ8ἰ6εεα νοι·εειιι·ιίτεα ιια ι·εεεΙα. Βιε ιιααιοΙιεεΙιεα ΒιεεΙιείε αιιιεΙιειι
ιιἱειιτ αειι εει·ιαΒειεα Ααειιι·αι:Ιι, ειε!ι αεΙιει ειαεαιιιιεεΙιεα; ειε ιιιαεεειι
ιιιιει· αει·ιιαΕ αεετε!ιεα, αεεε ιιαεΙι αιε ιιεαιοΙιεεΙιε Κιι·ειιε αεε ΒεεΙιτ Ιιειιε,
αιε Βεει·ιιιιαιεεε αει” αεια ΙκαιΙιείι“εεεεα θοιιεεεε|ιει· αεειι Μπα είεεπεπ
θεεειετεα πα οι·αιιεα. Νιειιιιιιια αεαια: ααι·αα αιε ιι·αιεειιε ΠαΠε εἰαεε ιιἰειιι
ιιιιιιιοΙιεεΙιειι θιιι·ιετειι αει' ι'ι·ειεια ΓεΙαε εἱαεαιειαΙιεα. και αἱε Ρι·οιε
εταιιιεα Ιιειαεα ει€ειιεα Ρι·ιεαΙιοι Ιιεειικεα, ω: αιιαεα ειε ιααει·ΙιαΠι αει·
Μιιαει·α αεε ΙιεαιοΙιεε!ιεα ΠοιιεεαεΙιει·ε ειαε ααετῖιααἱἔε Βα!ιεεαΜε. Μεαι·
Πιεει ιιιιτ ΒΙΙΙιε!ιειι: ειεΙι εισαι νει·Ιιιαι;εα. Αααα ιιιιαα ιιιιια νεα αεαι]εαι€ειι,
ενεΙεΙιετ ια αειιι ιιι·οτεειιιιιιιεεΙιεα Βε!ιεααι.ιιιεεε Ιε!ιτε Με ειπα, Ιιειαεε
ενεεε νοι·ιιαεεετεεα, αιιεε ει· αεε ΨαιιεεΙι €εΙιεει Εεεε, ιιαειι εειαειιι Τοαε
ασ ΙιειιιιααεΙι: πα ενειαεα, Με εναι·ε ει· ειιι ΚετιιοΙι!ι Βενιεεεα. ΑαεΙι ιιι
Βοααοα ΙιαΙιειι αιε ειιωιιειε ιααει·ιιιιΙΙι αει· Παιίιιιι€ειιιεαει· νει·εειιιεαεαε
ΑιιιΙιειΙαιι€εα, ααα νει· αιεΙιτ νιεΙεα αιιιιι·εα Ιιοαιιτε αιιια ια αεα ΖειιααΒειι
Ιεεειι, Με θει·αιαεΙ Ψιεειιιααα αιε ιια αιε ΚαταοΙι|ιεα Ιιεειιιιιιιιιε ει·
ιΙιεΠααΒ ειαεε ιιεαεα Β'ι·ιεα!ιοϊεε ειαεεεαειε. αεαοεΙι Βε!ιτ ιιιεα ιιι ιιιειαει·
Βἰϋεεεε, αιιι Ιιεια ιιιεαεειιΙιεΙιεε θειαιιΓεα νει·Ιειιιειι, εε νεα, Με εε
ο|ιαε Ααι!ιεΙιαιιε; αεε Κιι·εΙιεαεεεετεεε ααι· ιιιιιαει· ιαϋ8ΙιεΙι Μ- Βε.ε θεα
εοι·αετ Με: ια αιεεει· ?τεμ αι”εΜε Ζνειιε.ι ίεετεεεετει: αειια αιιι·ιαι αἱε
εενναΙιι·τε 8εΙΙιειειαααιΒΙιειι ια αει· Ιιειιααε ααα θι·αααιιε αει· ι·εΙιειαεεα
Διι€εΙεεειιιιειιεα νει· ειε !ιει·ειιε νοΙΙΙιοαιιαεα ΒεΙϋει."
Μα: αει· Ααιοαοαιιε, νιεΙαιε αιε Ρι·οτεετεαιεα Με εἱειι νει·ΙειιΕεα ααα

48η(
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πιο ποπ· Πιποπ οποππο οπο ποπ ΚιιπιοΙιποπ νοΙΙπιππππο 8ονο!ιι·ι: οοποπ

ονοΉοπ, Μωβ παποιπιποπ πιο νοι·ϊοιπποπ πποπ οἱποι· |ι·οίοπ _οίοπ”οποοι·οοπ
@αεπ ϋ|/οπ!!ίο!ιοπ δΙοί!ιιιιο. »Πο ονοπεοΙἱποπο Κιι·οιιο π» ποιο πιινοπ
οποίοι·πι, ποπ πρωι ποπ ιποποτποπ Μπακ, κνο!ο!ιοι· 'ι

ο οοποπ οιπο ?τοπιο
ποι· πατοπ πιο Βοίοι·πιπιιοπ οποοι·οπτοπ πνιπποπποποίι.!ιοποπ Βοινοπαππ Μ,
αιππτοπποπ αππ πιοπ νοπι πωπω οιππποἰπἱτοπ επ ονοΠοπ. »δο ποιποι·Μ πιο

Ραοοπο ἱπ ποπι ππποποποποπ Αιτι!ιοΙ, αππ πππΙἱοποπ Αοαπποι·απεοπ ποιοι·

ποπ Πιπρι·απο ποπ πιοποιποπ 81:οπτοπ !ιοΒοοποπ πιο πϊιαπο· ρι·οτοπτππϋποποτ
Βοἱτπι Βιοποι· ποπ ρι·οποπαιππποποπ Ρι·ιιιοϊριοπ οπτποι·οοποππο ποπ. ιποποτπο

Βτιιιιτ ιποπ πιιι·πιπ ποπ Ρι·οτοπιππποπ ποποπϋποι· πι· θ'οΙιαπο ποπιιποπ.
Απο: πιο Ριο1οπτοπτοπ Ιιππποπ απτοι· ποπι νοι·ννοππο ποι· θΙοιοποοι·οοπ

προς Μπα: νοι!οπποπ, πιιππ οαοπ πιο ΚοπιοΙιποπ ποοιι ποπ Πι·πππποτποπ
ποπ ποπ. πιοποιποπ 8πιοτοπ ποΙιππποΙτ, αππ πππιἱτ νἱοΙο Ποποπππιππο, πιο
Ιιοἱ ποπ ΚοπιοΙΕΙιοπ ποιπποπ Πιι·οι· Ποπιποπ αππ πιιο!ι πιι·οι· οιΒοποπ Εποπ
Ιἱοποπ νοτίπποαπ8 ιππ Μι·οπΠοπο ποι· ιππιιιοποπ θιοποτπαππ αππ διαπε
πΕοιἱοπ απτοιπποποπ, πω" ποοποπ ο3ποι· ππποι·οπ αππ νἱοΙΙοἱοπτ πο!ιι· πιο
ννοἱοποπποπ, ποι· Βτοπιπ-θοποτπεοπαππ αππ ππι·ιππιοποπ αποοι·ννοι·ίοπ ννοι·ποπ.

Βἱπο πο!ο!ιο Απονοππαπε ρι·οιοπτοπτιπο!ιοι· Ρι·ιποιριοπ πο! Πιι·ο οἰΒοππιϋπι
Ποποπ νοι·ππ!ιπιππο Ιιοπποππππ οι·οποποπ πιοΙι πιο ΚοιποΙπιοπ οποπ πο

ννοπἱπ ΒοίοΙΙοπ παΙοπποπ, πΙπ απο ποπ ποπ Ρι·ο8οπωιποπ νοι·Ιοπποπ ννοΠοπ,

πιιππ πἱο πιώ ἰπ πιι·οπ ΑπποΙοποπιιοιτοπ ποπ θι·αππππιποπ ποι· ΙιππιοΙιπο!ιοπ
Κἱτοπο απτοι·π·οι·Γοπ ποΙΝοπ. (Μ. π. ππι·ποοι· πποπ πιο Ει·ποι'οο!ι. Γο·οι”παι·ο.
.Ι)οπΜο7ιπβ, ο!ιοπ δ

.

59 π.)
Ψοππ πἱο Ρπο.ιοο πππ οπου ποποι· πιο ροοοιιιιιιι'ο Ζοποπ ποι· οοπο

ρο!ίοο!ιοπ Κέι·ο!ιο πω· Οοοπιαβίολί πω δίαα2οο· απίοι·ωοτ/οπ ωί!!, πο
ονοΠοπ Μι· ιπι Ιπτοι·οππο ποι· ονοπεο!ιποποπ Κιι·ο!ιο, αππ ιπι Βἱπιιο ποι·

Βοοϊρι·οοιιπτ ππο!ι ἱπι Ιπτοι·οππο ποι· !ιοπιοΙΕποποπ Κιι·οπο, ππι·παϊ παί
πιοι·Εποπι ιποοποπ, απο πἱοπ οιπο (ποἰ οπ αππ ποι· ονοπἔοΙἱποποπ Ιζιι·οπο

Βοποπϋποι· τοπ ποΙππτ πιιοπ ποπ ονοιι€οΠποποπ θι·αππποποπ οοοιι·ππ
ποιο, ποἰ οπ ποι· ΙιοπιοΙιποποπ Κιι·οπο 8οποπποοι· πιιοπ ποπ ΜΜΜ. Οιπιιπ
π5επποπ οιπτ Βοποπποι·οι· ΒοοΜπτἱιοΙ !ιοππι·Εοππο) πιοοι!ιοπο Μπννιι·Ιιαπε οποι·

Βἰπννὶτπαπ€ ιο ποπ ΑπποΙοποπποποπ ποι· νοι·ποπιοποποπ Οοπίοππϊοποπ

μπω» παι· πο ι·οο!Μοι·τιποπ Ιϊιππ©, ποππ πἱο ΒιοποποοπνιιΙτ πΙπ ποΙοπο,
ια Πιι·οι· _ιαι·ιπτιπο!ιοπ, ιιιοι·ιι!ιπο!ιοπ Ροι·πππΙιοπΙιοπ, πνοΙοπο ιπ ππποι·οπ ποπ
ἰοππἱοποΙΙ ΒοιπἱποΜοπ ι.ιιππω. κνοππ ΒΙοἰο|ι ονο!ιΙ οιποπ πΠεοπιοἱπ οπο».
Ποποπ, πο ποοπ |ιοἱποπ οοπΐοππἱοποΙΙ ποπτιπιιπιοπ παππο!ιΙιοππ!ιοποπ 8τοππ

1ιππΕτ οιπποππιοπ πο”, παπϋπο, αππ ποππ πιοΙιτ πιο ποι· ΒοπιοΙιπο!ιοπ οπο:
οἱποι· ρι·οτοππιππποποπ οοπίοππἰοπ οποο!ιοι·οππο ρι·ινοτο Ροι·ποπΗοπιιοπ ποπ
Εππποεπιοι·ι·π Με: πιο Τι·π8οι·ιπ πιοποι· Ιιιι·ο!ιΙιοποπ Βοοπτο οι·ποποιπτ. (Ψπ·
Ριποοπ πἱοοοπ οοποπ ΜΗιοι· ἰπ οἱποιπ ποι· Βοτυποποαπο ποπ ιοάι·2οπιποι·οϊοοποπ
δ'οποοι·πα2οο 8ονιππιοτοπ Αι·τιποΙ ιιπ 14ι·οΙιίο Βπ. Π

.

Β
.

704 π.) πιο"
παπΒοίϋπι·τ.) Ψοππ οπου πιο Ροι·ποποπ, κνοΙοΙιο ιππ θι·ποπο ποι· Μπικ
8οννοΙ: ἱπ ποτοπ Νππιοπ αππ Απι'τι·οπο ποπποΙπ ποΠοπ, πιοιπ πιο ποπ οο
τι·οΙΤοπποπ Οοποποίτοπ ποιειιιμ ποἰπ αππ πιιοπ ποπ ποι· 8πο!ιο, αιπ πιο οπ
πιο!ι ΙιοπποΙτ, οπτπρι·οοποπποπ θιι·ππππΜποπ πιιπποΙπ ποΙΙοπ, πο ιπτ πιοποπ απ:

πο ιποΙιι· οιίοι·ποι·ΠοΙι »οι ΒἱπΒοπ, πιο πο καιω· Μιτου πιππ,.αππ πο
Ιοἱοπτ οιπρπππ!ἱοπ νοι·ιοτπτ ανοι·ποπ πϋπποπ, ποιο πιο ι·οΙἰΒὶϋποπ Ποοοι·

ποαπαιι€οπ αππ πιο πω' πιοποπ οοι·ιπιοπποπ Μι·οπΙιοποπ νοτΜιΗπἱππο. Απο
πἰοποιπ Πι·ιιππο ποιοι! πιο Οοπίοππιοπ πτοοπ νοι·Ιοπεοπ !ιοπποπ, πιιππ πιο
ΒιποτποοινοΙτ πι· 8οποπ11!ιοι· πιο ποπ Ποειποπ π1οποι· θοιιίοππϊοπ οπτ
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παι·σσασπόσα οόσι· νσπἱἔεισπε όσπεσιασπ παατ νιιόστηιι·σαασπόσπ Θα·από
ιαιιιισ σπανσπόσ, από ααα όσασι ιιααα ααι· όαι·ι:α Μιαιισσα- όσι· ασα·σί
ίσαόσπ Οοααεεείοα ασΙαει νσι·αι·σύσπ αιιιασ, ναα όσασα πιιια όιιε ι·αιαιιασ
νοασ νσι·ιαααόπιεα από σἱα αιιασι·σα Ιαασι·σαεσ απ όσα αα ασίαι·όσιαόσα

ΑπασΙσασπασιισα ιαι·σι· Οοπίσαειοα σι·ιναι·ισπ όιιι·ϊ.
8

ανα- ιιιααπισα απ Ψσιισι·σπ παει νοΠσπι Ηοι·ασα ια όσα Ψααει:α όσι·
ΡΙ'8ι1°88 σα, όιαια όσα Εναπασ!ιεσασπ τοπι 8αιιασ όσι· νοΠσ δεαα!ε ια όσια
Βσσαισ όσι· ασπισιαεσπισπ αό'σαιΙιι:ασα από αιααεασασα ΡισΙιαιοπεααααα,
πα:αι αιαιόσι· ἱπ όσια Βσιιαπ από Οσααεε αιι·σι· θαααε-, Παισι·ι·ιοαια- από
ΨοαΙιααιιΒασι1εαπεια!ισπ πα 'ΓασΠ ανσι·όσ. ινα νσι·Ιααεσα, όιισε όισασι·
Βσαατα όσα ΚαιαοΙιασα να όσα 1ΣναπασΙιασασπ ια Οσιασι·ι·ιασα, από ἱαι
ασπαιαιιασα όσαιεσασα ναισι·Ιαπόσ €σα·ααι·α ανστόσ. ,,πα ΕναπασΙιεσασπ
ιιοΠσα αἱσιασσα ασι·σσααετ ασια, ααιατ ααι· ασασ Ρίαι·ι·σισα, Καοασα από
8σααΙσα ααεσαἱαόσι·τ σι·ι·ιοατσα, ιαι·σα θσαιασασπ όσπ Νιιπισα Ρ/αι·ι·σι·
ασασέσα, από ιαι·σ ΒοασαόισπιαΙισασπ Οσαϊιαόσ πια αΠσα Μσι·αιαιόσα από

Ααπασαιαααπεσα όσι· α11σατασασα ΒσΙἰΒἰοαιιααααΒ νσι·ασασα, αππόσι·α παο

ι·σιι€α$εσπ ασιωιαιισιισπ, απο πασα όισ [.σισασπασδαπααιεασ, πια νοΠσι·
θα1ιαείι·σιασιτ νσι·ααπαιΙισα πα όαι·1'σα.“ ααιαιιαι νσι·αια8σα ω» αασι· σασααο,
όπαιι όισασ!ασα Βσσαισ πασα όσα Καιαοαασπ ἱπ πασα όσααισασπ Εῖιαόσι·α

:α8σπαιπόσα ανσι·όσπ. Βἰσ ΚαιαοΙιασπ από πασα α. Β. ἱπ ΜσαΙσαααι·α από
ΗοΙσισἱα, ια Ψσιιααι·, Καπιει·. 8αιιαιισα α. ε. αν. ἰα όσασα Βσπισααπασα από

ααστααπαι ια αιι·σι· ασσααιιιιισα ι·σσαιασασπ ΒασΠααις αασαόΙαια να! ααΙσι· όιιι·ιια,
εαπ ἱπ α·8σαό σιασπι Εσπόσ Οσεισι·ι·σισαε όἱσ Ρι·οισειιιατσα. @να ανσι·όσα
ια σἱασια όσι· αασαασα Ι·Ισίισ όσα Αι·σαινε ααισι· όσα ΒστσαεαασΙΙσπ όἱσ
ασιι·σα'σαόσ ΗοΙαισιπιαοασ θσιισιπασαααα ια απ" αΜοι·ιασασα ΕπαινισαΙααα
από πια ανσασι·σα Ιασι·πι·ιιισασα Νιισαανσ1ααπασα ιπαιασασπ. νοι·Ιαααα
νσι·ιιυσιασα στα· ασι·σαα ιια1' όἰσ αέι·ι'αι·.-ραΖ.-Β!ό!!ει·, Βό. Π, Ποία 2 ααό
Βσιιία·α!από 1881, Ντ. 18 8. 139 ό

”. Μαίαασι·-δοαΜα! 1861 Να. 20
23 αασι· όἱσ Ρωιιιι ιαι α·σιιιιααιΒσπ ΗοΙιασια :πια νσι·ΒΙσισα πια όσα
αι·οισειιιιαιιασασα θσαισἱαόσα ἱα Οσιιισπσἱσα. Πσασι· όἰσ Βσεσαι·ϊιαααπασα
απ Καπα;ι·. 8αι·αιεπ να!. πι. Απ.·αία Βό. Π. 8

.

158 α) Αασι· επαιιι·
ἰα Ρι·σαιιιισα, πιο όἰσ Ύσι·ίαεεααΒεαι·ααπόσ όιια Ρι·ιποαι όσα ααοαΙιοασα

Βα·σιασα ααό 8σΙααιιιιαπόιΒασα πιο αππννσἰόσαιια σ.αιιέσεαι·οοασα αει, ασ
ειπιισι πιιια όσα ΚαταοΙιασα αιοαι αασι·πΙΙ όισ νοΙΙσ Ααιιαααπε αα”σαι!ιοασι·

ι·σαΒα5ιισι· Γσισι·Ιισαασιτσα, ιαόσια αιαπ α. Β. ια Βσι·απ όισ αιααοΙιει:ασα
(όσιαιΙίσασα ινσασα νσι·ιιαεαιαιιαα σἱασι· Ρι·οοσεειοα πασα Βιιιιαόαα από ια όσι·

θι·ιιΓιισαιιίτ Μπι·α (Ρι·ον1αε ΨσειιιααΙσα) όἱσασΙασπ νιισασα όσα 1'σισι·Ια:ασα

Είαιιαασα όσι· Ρἰτιαααἔσ νοαι Βιιαόσ ια όισ Βαιόι (Ησιααι), να όσι· Βαιοαοί
όἰσ Εα·πιαπε πρσαόσα·, πα·αΐι·σσαιαοα νσι·ίο!ει ααό νσι·αι·ιασια απ (Παπ
Μαι'αεει·-άαατπαί αι·αοατσ όιιι·αασι· ΐαινοι·ιασα όιιαι·σ όαι ιιααΠΙαι·Ια:ασα

ατοοσεαααΙιεοασα νσι·ασπόΙαπασπ.) ινα αναπασασπ παω νοΙΙσ οαΙιαε-Ια·σι
ασα να: Για· Καταοαασα πιο Πα· Ρτοτσε1πατσα, ιταιιιασα πασα πασα ασἱασ
αιααπαιιαασ 8ιααιπσ νσι·ποπιαιαα πα απασα, όἱσ εα:α 8σασα όσασα θσανααι·ααΒ
πα όἱσ Ρι·οισσιαπισα πααΒσερι·οσασα ααιισ, αι·ααι·σαό να· α·οαΙ «θα εια
Πιαι·σα αϋααισα, όἰσ εαια όιιίαι· σι·αΙαι·α αιιασα. να» ασι·αΐσα ααα ααι·

ααι·: ιιαϊ όισ ναι·ασασπόσ Ματια σα" όισ Αιιι·ριαι·ασ όσι· Ρτα!εσίααΙσπ

8
.

18, ιιαί όσα Ειπέαα€ όσι· πασα παασόιασαισα Ψοι·ισ ααα όσι· Βσόσ όσα
θιιι·όιπιια Βιιαα·ασι·, από-ααα Ραι”ί!ιαι· ια εσιπσπ Με ΒιπασΙασ ασασπόσπ
Ει·αι·ισι·ααασα αασι· όισ Πιιαόαιιααπα όσι· Ριιι·αια (Κασασαι·σααι:, Βό. Π!.

5
. 147.) νοΠαοιααισα αιιαΙισειισα να· από ποαια ααα ααι:α όσα ννσασι·σα
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π'οι·ποταπποπ πιι, ιινο!ο!ιο Ε!ιιι!ιο!ι πιο ιιι ποτ ,,οιιο. Μπα ιι
ι

ποτ Πιοιιοτ

”Ρι·ωσο" Πιτ πιο Ρτοιοπιππτοπ ιπ θοπιοττοιο!ι οτ!ιο!ιοπ κινοι·ποπ πιππ.

,,Ζαποια πο!! ι!ιποπ πιιπ Βοο!ιι: 8ονιιι!ιι·ι: ποια, πιο Ιιο!ιτ- αππ Ει·πιο!ιαποπ
Ααπια!ιοπ ιιιι Β!πα!ιοιιπνοταναππτοπ Ποατπο!ι!πππ αππ ποπι Ααπιπππ αα
!ιοπο!ιτπιι!π !ιοααοκοιι, ιιιιτ ποπ παππνιιι·τιποπ ονααπο!ιπο!ιοπ Κιτο!ιοπτοπιπιοπ
ιοτιι, ααπ πιππ!!ιο!ι πατοτιπιτιοιι πιτο!ι!ιο!ιοπ νοι·οιιιοιι, ιππ!ιοποαποτο πιιι:

ποπι θαπιιιν-Απο!ρ!ιπ-νοτοιπ στα:: ποπ νατοτ!παππνοτιιιτ!ιοτιπο!ιοπ Νπιποαπ
ποππο!!ιοπ!) ιιι Ύοτ!ιο!ιτ ααπ !!οτ!ιιιιπαπο ιτοιοιι, ααπ Βιιιο!π ια ποτ Ιαπω
τιπο!ιοπ Πο!ιοτποααπο ααπ παποτοιι ι!ιοο!οπιπο!ιοπ 8ο!ιτιι`ιοπ αποοιιιαποττ
παο ποιιι Ααπ!πππο !ιοπιο!ιοπ πα ποιοπ.<< Ψιο Πιτ πιο Ρι·οτοπιππτοπ νοτ

!παιποπ πιιι· πιιοι· ιιαο!ι Πιτ πιο Κπι!ιο!ι!ιοπ ιπ π!!οπ ποατπο!ιοιι Ι.5αποτιι
πιοπο πο!!ιοπ Βοο!ιτο. Μπα πο!! π!πο ε. Β. ιιι Ρτοαπποπ ιιιο!ιτ αιοιιι· νοτ
!ιιπποτιι αππ νοτιιιοιοιι °ον0!!ο11, ππππ !πιι!ιο!ιπο!ιο 'Γ!ιοο!οποπ ιιιτο 8ταπιοα
πα Βοαι ιια θο!!οπιαιιι Ποτιιιαπιοαιιι πιπο!ιοα. Μπα πο!! πιο Ι(πι!ιο!ι!τοπ
ια ποιποτ Ψοιπο πα ποτ νοτιιιππαπ8 ααπ ποτ Πιιιοτοι·πααα€ απτοτ ι!ιτ

τοο!ιτιππππιποπ 0!ιοτιιπαιιτ, ποπ Ρομπ !ιιπποτα, πια πο πιο!ιι· πιο πιοποτ ιιι
!τιτο!ι!ιο!ιοτ Βοοιοιιααπ πατο!ιααπ πω, πιο ιιιπιι ποαοτπιπἔπ νοα Βατοπα
πτο.τιπο!ιοτ αππ ρτοτοπιππτιπο!ιοτ Βοιι:ο !ιο!ιιιατιιοτ πιο, οιαο ι'ι·οιιιπο παπ!ιιππιπο!ιο,

ποαποτπ παίο!πο ποτ Ααοτ!ιοαπαππ ποτ !επτ!ιο!ιπο!ιοπ Κιτο!ιο ιιι 5οποπι
Επαπο ααο!ι οιιιο νο!!Εοπιταοπ ιπ!ιιιιπιπο!ιο Κιτο!ιοαποκινο!τ οι πιο Χπτ!ιο!ιπ·οπ
πι. Μπα πο!! παο!ι πιο!ιι, απο ια Νπππιιιι, ποπ Βοτ!ιο!ιπο!ιοπ Βιπο!ιοι' !ιιπ
ποτα, Βο!ιειοππ!ιιιο!ιοτ αππ Κπιοο!ιιππιοπ παπι !.!πτοττιοιιτ πιτ πιο ιται!ιο!.

παμπ!! πα !ιοπιιπιιποπ ααπ πα ποπ Βο!ια!οιι οιιιεαιιι!ιτοπ. πιο· νιο!!οιι
π!πο Αα!!ιο!ιαπε ποτπτιιποτ Βοπο!ιτπιι!ιααποπ πιο οι πιο Κπτ!ιο!ι!ιοα, πο
Πιτ πιο Ρτοιοπιππτοπ; Ψιιπ πππ |κι”πιιίίο!ιο Βπο!ιοτυοι·ποί Μπιτ: ααπ πιο
ππ!ιοι πατο!ι Αττιπο! ΙΧ ποπ Οοποοτππιπ οι·αππππω!ιο!ι παοοπιππποπο Μο
νιτιταιι€ ποπ Βιιιατοπ, πο !ιοπιο!ιι πιο!ι παο!ι @πιο πονο!! ποτ Βιπο!ιο!”ο
πω· παι' πιο ι(πτ!ιο!ιποπ ααπ οπ πιο!ιτ ιιι @ποια οιιιπο!ποπ Γιι!!ο ιιι ποιπ

Έτοιοπ Εταιοπποπ ποτ Βιππιπποννπ!ι, ο!ι ααπ ιιιννιοι'οτπ πιο οπ τπτ!ιππαι παπα,

ι!ιτο Μιτννιι·ιταπο ααπ Πατοτπιιιιπαπο πατο!ι !ιατ8οτ!ιο!ιο Ζνεπαππαιιιιο! οια

ιτοτοπ πα Ιππποιι οποτ »πιο !ππ Μ: πιοποπ πππιοπι!ιο!ι παο!ι ια ποτ νοπ
οιιιοπι ποντικι οοιπιιοτοαιοπ Βιιο!ινοτπιπαπιποπ, νοπ Ρτο!”. Ι)τ. Γο.ιοΖοι· νοτιπππιοιι,
πο 8τιιππ!ιο!ι !ιο!ο!ιτοπποπ Βο!ιτι!'ι: ιι!ιοτ ,,παπ Βιιο!ιοτικοτ!ιοι.“ (Ψιοιι 1858,

το!. πιιτιι!ιοτ πιο οιππο!ιοιιπο Βοπιιτοο!ιαπ8 ιιπ .ειτοιιίο, πι. Π!. π. 674
684) πο !ι!πτ παππο!'ιι!ιτι ονοτποπ, ποπο πιιι· !ιιοι· ποια Ψοτι: ιιιοιτοτ ποτ
ιιιιοτ πα νοτ!ιοτοιι !ιτιιαοιιοπ.

Όο!ιοτιιπαρτ ια π!!οπ @ποπ Ραιι!ποπ !ιοπιο!ιτ πιο!ι πππ Οοποοτπιιι:
πνοποτ παππτιιοΕ!ιο!ι πω! πιι!!πο!ινιοιι.ςοαπ παπι πιο Ρτοτοπιππτοιι πιιπ παποτο

οοπίοππιοποπ π!π πιο Κατ!ιο!ι!ιοπ. Νοο!ι κινοπιποτ !ιο:οιο!ιτ πιο!ι πιιοτ ποπ
θοποοτππι: παι' πιο πιιφει·Ιίο!ιοπ οπει· ροϋιί.ιοποπ Βει·ΙιΣο πω· Ρτοτοπτοατοπ,
ααπ απο οπ !ιοιπο !ιιτοιι!ιο!ιο, ποπποτπ οιπο ι·οιπ ιιο!ιιιπο!ιο ?τομ Μ, πο
!ιιιποι οπ ο!πο παο!ι πιο!ιτ :πιτ ποια Οοαοοτππ£ο παπππιιιιοπ ααπ οπ πιο!ιι:

ππππο!!ιο ιπ ποιποι· ινοιπο οιιτεοποπ, πιιππ πιο Βναππο!ιπο!ιοπ ο!ιπο πιιπ Βο

πο!ιτππΕαπο οαπι Ηιιαποτ- ααπ θιιτοτΕπαι'ο, παπι Βιιτποι·ι·οο!ιιο, παπι Ζα
πιο πα ποπποιιιιπο!ιοπ Ψιιτποπ ααπ οπ'οπτ!ιο!ιοα Αοιιιτοι·π ααπ [Μποτ
πιο!!οπ“ (πα ιιτοτοπιιιπτιποιιοπ σποτ ποτιιιπο!ιτοα Βο!ια!πππτο!τοπ), πι· Μπιτ
!ιιι!παιππιιιιιππιποπ ΒοπαιπαπΒ π!!οτ (ιιοπιοιππο-, Ιιπαποπ- διππιππππιπ!ιοπ.
αππ ι!ιτο Κιτο!ιοπ αππ Βο!ια!οιι πα παποιιιοπποποτ !.!ατοτειιιιιιααπ πππ ποπ

ϋΠοπι!ιο!ιοπ Γοπππ !ιοι·οο!ιιιπτ ανοτποιι.“
Ψππ πιο Βοπο!ιτιι.π!ιααποα ποτ Ρτοιοπιππιοα ια ποτ Ααπιοπ!αιι€ ιιπ
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ΜΠΕ, εο Ιιεε1ε!ιειι «Πεεε ππεει·εε Ψἰεεεπε Μι· Πι ΤΜ!. 81ο Ιιεε1ε!ι«ιπ
Μα· Μα πἱεΜ ἱπ ΡοΙΒε «Με 0οπ«ιοι·«ΠΠε, εοπ«1ετπ μπει ππιιΒΙιϋπΒἰΒ
«Πινοπ ππ«1 Με νἰεΙ Μετα ΖεΠ:. Ι)1εεεε ΡεττἱεπὶεττεεΠτ «Με Επιπ«1εε
ΤἰτοΙ Πεμ, «Πε απ 1ιεεοπ«1ετεε ΡτἱνΠεεἱππι, Μα επεεει·ιιιιΠι «Με Κτειεεε
ππεετει· εΙΙΒεπιεἱπεπ ρτἱπεἱρἰεΙΙεπ Ετϋτιετππε. ?ΠΠ ΙιιιΙιεπ Μαι: επ επτα·
επο!ιεπ, ἱπ Με 1'«ιτπε πιεπ εοΙ«:Ιιε ΡτἱνἱΙεΒἱεπ Ιιεετε!ιεπ Πιεεεπ 1«Μπ ο«1ετ
επΠιε!ιεπ «ω. Πε απά Πι ειπα νἱεΙε Ιιειπει·Πεπεννετι|ιε ιιΠΒεπιεἰπε Ψιι|ιτ
!ιατεπ επ0ι«ιΠεπ«Ιεπ 8«ιΙιτιίτι Τίτο! απά «Ια Ρτει'ε.ι2απ!ι”.ιπιπσ. (ΓτεἰΙιπτιι·
ἰπι Βι·είεΒΜ, Ηετ«ἰετε«ι!ιε ΠετΙεεεΠεπ«1Ιππε 1860. Χ!. Με 126 8. 8)
νι«ιΙε θτΠπ«Ιε Με «1α· Νε1πτ «ΙΜ ΚΔΠιοΙἰοἱειππε ππά «1εε ΡτοτεετεπΠειππε,
Με «Πιτ ΡοΠΠΠ πω! θεε«ιΙιι«ιΜε, Με «1απ ηιε«:16ε«ι!ι 1«πΠιοΙιε«ι!ιεπ (Πιε
τιι1ι1ετ ππά «1απ ΨετΠιε «Με ΙιεΠιοΙιε«ι!ι απ18επ ΤιτοΙε Πιτ Οεετει·τειαι,
Με «1επ πιιι1ετἱεΙΙεπ 1πτετεεεεπ 'Ι'ιτοΙε εεΠιε1: ΒεΒεπ «Πε ΑπεεεεϊΒιπεοΙιππε
«Πιτ Ρι·οτεε1επτεπ Πι 'ΠτοΙ νοτέεΙιτιι.«ιΙιτ ενοι·«1επ. Με ιΠιτιεεπε ιπἰ1 ετοεεει·
θενν«ιπ«111ιεΠ ε!ιεείεεετε 8«ιΙιτΠτ «Πιετ «Πε Ρι·«ι£ε.ι!«ιπ£επ/ταμ σε Τίτο!

(ΜΠπ«:Ιιεπ 1860 Πει Ν. ΟΙ«1επΙιετ8) Ιιτἱπἔι «Πι€εΒεπ εεΙιτ Πε«:Πε. πετ επί
«1αι ετοεεεπ «Πιτε!ι 80Π|ε8ννϋτ1ετ επ ΙιεειεοΙιεπ«1επ Ι·Ιιιπ1'επ !ια·ε«ιΙιπαε
θτΠπ«1ε. 0,81. Πει!ι. [ΑΜΒ. 1861. Ντ. 1.)
Ψἱτ εἱπ«1 ε1ιεπεο «1ιιΠ1τ, «1εεε ἱπ Βε:«πε επί Ι«Ετ«ι!ιΙ1«ιΙιε, πΠεεεπεε!ιεί1

ΠεΙιε, ΨοΙιΙ£Ιιιῖιἰ8Πεἱ1ε- ππά 8«ι1ιπ1ίοπ«Ιε Πιτ «Πε ΚεΠιοΙἱΠεπ πω! Ρτ«ι1ε
ετιιπ1επ νοΙΙΒοπιιπεπε θΙει«ι!ιΒετεεΠιι€ππε Πει·ι·εε!ιε. ΜΜ ιπϋΒε, Με εν1τ
«Πεεεε @τα Μαι ίπ ειπα (Με πινει· Μαι πιοΙι1: εεΠιετ επεεεεπεεπεπ.
εοπ«ιετπ ππι· ετα Με ειπα· Ιπ|ιεΙτεϋΙιετεἰεΜ Πι «1α· Αιι9.σθαφει· Ρεπ
ιεεί!ιιπρ, 8ερετετεπεξειιΙιε Πεα!σελίαπ«Ι 1861 Ντ. 20 Μια Ψιεπ 14. Παπ.
ππά 1π «Πιτ ΒετΠπει· Νεεεπ ρι·ειι.ιε. [Κτεα!ε) ΖείΙππ_«χ 1861, ΒεΠεΒε επ
Ντ. Π, ππά Κατ!ει·πΙιετ Απε:ει:ρετ 1861 Ντ. 61 ΒειΙεεε ΙιεΕιιππιεπ) 8«ι!ιτΠι:
Μια: «Πε Ρτείεε!απ!επ/παρε ίπ θε.ι!ει·τείι·Ιι νοπ Ρτοί. Ι)τ. Ρωσία· νοτ
εεε«:Ιι!ε8επ Ππ«1επ, «Με Ιιεε«ιπ«1ετεπ 8ΜιππΒεπ ππά Γοπ«Ιε, «Πε ειπετεεΠε
1ιΙ«ιεε Με ΠαΙιοΠε«ι|ιεπ, Μ«1ετετεεΠε Μοεε Με ιιτοτεετεπΠεεΙιεπ ΜΜεΙπ επι
ε1Μ«1επ, Με Ρτἰνετεεε!ιε «Πιτ ΙιεττεΠεπ«1επ Κἱταιε ο«1ετ θοπίεεειοπ Με
εεΙιε1«1επ, ππά εο«1Μπ «Πε Ππιετε11Πεππ8 Με «1επ 8«εετείοπ«1ε ἱιπ ΠεΙιτἰΒεπ
ενν1ε«:Ιιεπ ΚειΠοΙ1Πεπ πω! Ρτοτεετεπτεπ π«ιε!ι «1ετ ΖιιΜ «Πιτ ΒεΠεππετ «Πιτ

1ιε1«1ετεε1ΠΒεπ Κιτο!ιεπ νετ0ιειΙειι. Πιιεε Μαι «Πε 6ετεττεἱεΙιἱεεΙιε Πεείετιιπε ἰπ
«Πεεετ Ψεἱεε ννἱτΠΙἱο!ι !ιειπιΠιι Μ. «1επ ΒεάπτΕπιεεεπ «Ια ΕνιιπέεΙιε«ι!ιεπ επ
ΗΠίε επ Ι«οπιπιεπ, !ιενειει: «Πε ΠπτεΙιο!ι ιπ «Πιτ ενεπΒεΙἱεοΙιεπ Βεπ«ΙεεΗτ«Πιε
ἱπ 8ιεΙιεπ66τ8επ νοιιι ΚιΠεει· ΙιεινιΙΙιΒιε Ποτιιτιοπ νοπ 36!ιτ11«ιΙι 16.000 Π. Με
«1επι 8ιε«Πεε«ιΙιεπε, ευ Με «Πε ΠεΙιετΙεεεππε· εἱπετ 8τοεεεπ ε«ιιιϋπεπ ΚιτεΙιε
εἰπεε εϋεπὶετἱεἰτιεπ εΙιαπεΙιεεπ ΚΙοεΕετε εΙε ενεπεεΙιεεΙιεπ 0ιει·πιεοπεΗτεΠε

Πι Ψἰεπ. Ψεππ ειπε ρτοιεετεπΠε«ιΙιε 8Ππιιπε, Ρε.ε!ί Πε'Μ«ΤΙι. Με νἰτ
Με εἱπετ ιπ «1επ Ι(ϋίπ. Β!. 1860 Ντ. 163 ΒειΙεεε, ε!η.τε«ΙτποΠεεπ ΜΠ

ΠιεΠππε «1εε Ψἱεπει· ,,Ψε£ετἰαπ«ὶ“ ει·εε!ιειι. επ Απί'επε 0α«ιΙιετ ν. δ. ιπ

εἱπειπ ΑττΠιε1, νεΙ«ι|ιετ ἰΠιτἰΒεπε «Πε ιιο11Πε«ι1ιε Βα1επτιιπ«.ι «1εε 0οπ«ιετ«1ιπε

νοΙΠ«οιππιεπ ννϋτ«Πετ ππά «Μι Ν«ιεΙιενειε Πείετι, «1«ιεε π1«:Μ «Με ο«ιποστ«Πι1:

εοπ«1α·π «Πε ΒπτεΜ«ιτεΠε ΠΠ «Πε Βεε«ιΠενει·«1επ νετππτννοτιΙἰεπ :τι τπε«ιΙιεπ

ιια, κνε!εΙιε «Πε πἱεΜΠεΠιοΙἱεεΙιεπ Πε!ι€ίοπεεεποεεεπε«ι!ιεϊτεπ ἰπ Μπα·
τεἱε!ι επτ 8«ππ«Ιε ποε!ι ΠΠιτεπ ιπΠεεεπ. - ενειιπ «Πεεε ιιτοτεειεπΠε«ιΠε
8Ππιπιε εἱεΙι 1ιεΠΙεει:, «1ιιεε «Πε Γοπ«Ιε, ινε1ο!ιε «Πε ιιτοεεε«επι1ε«ιΙιε ΚἱτεΙιε

:«πτ Πε«:1«ππε Πιτετ €ειειΙΜιεπ ΒεΠΠτΕπἰεεε Νώε, «1ιιτ«Πι «Πε Βικιπ
οιιετεΠοπεπ «1ετ .Πι!ιι·ε 1811 πω! 1840 1ιε«1επτεπ«1 νετιιι1π«1ετ1 τν«ιτ«1επ

εειεπ, εο 1ει;«1ιιεπ νοπ «1ετ ΒειΠιετΙοπ «Με Ρεο!ί Ηι”τπ«Ήε Ιιεπιει·Μ ενοι·«Ι«ιπ,



200 Διιηιι·ιιιιιιε αει· Ρι·οιεειειι1ειι αι 0ειιει·ι·ειοα.

αεεε σε αειαειιεεαεα Γοααε αιεεειαε νειαιιααει·ααε αεαα εεαιιιει·πιιεαει·
ειαιιιαααεα αεαεα. Εαεαεε αειιιει·αι σε Βεαιια1ιεα αεε ε. Η. αεαεα αιε
Βιαιιαριαα8, αεεε, να αιε Γοααε αει· ΙιειαεΙιεεαεα Κιι·εαε εισαι ααα
ι·ειεαεα. :και Βι·αεΙταα8 αει· αεταινειιαιαεα Κιι·εαεα- ααα Βεααιεαεαιιιειι
αειε θεια εεε αει· 8αιατεεεεεε ααεεε·ιεεεα ινει·αε: αεκ ειε αιει·ι·οα αεαι
ΒειεριεΙ Μεεε, ιαι θεεεαιαειΙε Μιιαεα εεε αεα αιιιαεΙιεεαεα Γεααε αεαι:
ιιιι·εαΙιεαε Ζενεειιε αεειιιαεα. Μι- Μιαεεαεα, αεεε πνεαει· Κειαειιιιειι
αεαα Ρι·ειεειεατεα νεα αεται·ιι€εα Βεεεαιιιαααααεα 1”ει·αει· αε1ιοαεα ε·ει·αεα.

`

ααα αεαα ια θεειει·ι·ειεα, Με ιια εεεειαιιπεα Βεαιεεαιααα εαεα αειαεθοα
1'εεειεα αει' Κεετεα αει· εααει·εα νεια 8τεετε αατει·ετατετ ενει·αε. Ια αιεεει·
Ιετιι1ει·εα Βειιιεαααε αεαεα εαει· ιιειαεαιΙιεα σε Κειαειιαεα ια Ρι·εαεεεα
αεαα νιεΙε αειεεατε Βεεεαενει·αεα ααα ανααεεαε. Με αειειεαεα ααε ω·
ααι· ααι·ιε αει” απο Βεαι·ιι'ι: ,,1)ιε αειαει.1ατει·εεεεα αει αεα Βαααεινει·αιιαα

Ιααεεα ια αεα ιιι·εαεειεεαεα Κεαιιαει·α (Ρεαει·αει·α αει 8εαεαια.<.ςα 1853),
αεί αεα ια αεια ανειΙιε ,,Ρειιειαεαιει·ιεεαε Βεαεα αει· θεατι2αει· Δια-απα!
ασια Ρείει· Βείσ.·Ιιεπερετρει· (νει. Απ.·Ιιια Μ. ΙΙΙ. ε. 729 α.) εαειιαιιαεα
εεετεΙΙιε Μειει·ιεΙ ιιαει· ειαε Μεαει·αειτε Αααιιααεα αει· ΚειαεΙιαεα ιια!
Ρωιει αειιιιαΙιεα αεα ΕΜ:: τα αει: Μιαιειει·ιαια αει· 8ειεαιεαεα, Πικετ
ι·ιεαιε- ααα Μεαιειαειεα€εΙεεεααει1εα ιια Με 1853 (Η. 503-515) ααα
ιια Αρτα 1854 (8. 621-634) ααα Παει· αιε αειαιτ εαεεαιιαεααααεεααεα
νει·αεααΙααε·εα ω" 400,000 Ταιιιει· κα αϋαι81. θαεαεααεΜιιιαααΒεα
ιια Μαι 1854 (8. 575 π.), ααα Παει· αεα Λεπτα νεα (Με αειι·εαεαα
σε νει·ντεααααα ε" 1ιειαει. 8ιι1ϊααΒεΓεααε ιια Αρι·ιΙ 1854 (8. 635
655) ααα ιια Αρτα 1856 (δ. εεε-ειι)°εωι αιε 8ιεειεαΓαι·ι·Βεαειτε
αει· ενεα8ειιεεαεα Με ααιαειιεεαεα θειεαιεαεα αει αεαεα Βαειαα1'ει·,
ιια Μαη: 1855 (8. 7130-7623) α. ε. αν. Με ει·ιααει·α αεαα ιια ειιιειι
αεαει·Πεαεα ΑιιιιιεΙ αει· αίσιαι·.-αυΖ. Β!. 1861. Βα. 47. Ηε1:3. δ. 218
221: ,,α`ιειαα1ιεα τα· Κιιεαειι ααα 8εαιαεα ια 8εαιεειεα, εια Βειιτεε και·
θεεεαιεαιε αει· αι·εαεειεεαεα Ρεαιαι,·· νοτια αεεαΒεννιεεεα Μια, Με αιεα
ααιεα αιε Ι.εααεαειιΒε αειαεαεεαει· Βει·Βενει·αεει·αειιει· ααα ααι·εα αιε
αεα αια.αειιεεαεα Κιτεαεα ααα Βοααιεα εα1:ιεεεαεα αι·ειααιιεα αεα Ρι·ε
ιεειαα1ιεαιαε ια Οαει·εεα1εειεα πα νει·αι·ει1εα εαεα1:. ΠιιαιΠιε _ιεαεααιιιε,
αεαα Μι· εαεα αιει· νεα αει· Βεεαια·ει·ιααΒ αει· αεειι·ιιιεαεα αι·αΒε αεαα
αεαι Ειεεαιααια ει” σε εαεαιεΙιεεα αεεαιτεαΒιιτει· εαεεαεα, ιει εε εαεα. αεαα
ιααα αιεεε θιιτει· ια Ρι·εαεεεα αιεατ εαεεεαιιεεεΠεα ια ιααιωι._ Κιι·εαεα

ααα Βεαααπνεεαεα, εεααει·α νιειΓεεα αεαα ια ενιιααειιεεαεα 8εααιανυεειιειι
νει·ενεααει, ενειεαε Ταειεαεαε ια αει· αειιεειεα Ει·6ιιει·ιιαα ,,ιιαει· αεα

Ετ/επει· αε.ι·ιιι“!εα/επα·· νεα θεα. θα. ααει.-Βεια Πι. Γ:·ι'εαὐεφ ια Πεεε'ε
Ζιεεαι1“ι. 1'

.

Κιι·εαεαι·. Βα. Ι. Η 1 8
.

132 (νει. αειιιαει· ειαειινειιεα Ι(α!!ιεί.

αεαεα. 1861 Νικ δ
,

θ.) εαεαι·ιιεαιιεα ει·νι ααα: Μια. Εε Ιιεεεεα ειεα Παει·
αειιιιτ ειαε εε ιιαιαεαεα αεαιεεαεα 8ιεειεα αεαα εε νιειΓεεαε Βεεεαιαε

ααιια·σ·α αει· αειαεΙιεεαεα Κιι·εαε Με Ιαειιιατε αεαα ιια νει·αιϋαεαει·εεαιε
ιιαίιαα!εα, αεεε αεαα ιαιια αεα θεεεαιαιττεειιαει ιιιεατ, αεαα ια αιεεεια

Ραααι.ε ιια Αιιιιειαειαεα αιε Κειαο1ιαεα ιια νειαιειεα πα αεα Ρτετεε1ιιατεα
αεαα νιεΙ ω" αεειεΙΙτ ιιιαα. Ψιι· ανεΠεα ααι· αεαα αει' αιε εεαι·ειεααε
Βεεαιενει·Ιειιιααα εαιαιειαεεια ιααεαεα, αεεε ιααα ιια Ηει·εεειααιιιΝεεεαα
αεαεειεαε αεα Βιειααια [.ιιαααιΒ τα ειιαιαιεα νει·ιιι6Βεαεααιεαιε ετααιι·ι,
εε αεεε ααα ια Νεεεεα ααι·εα αιε αειιιΒεα Βεα6ι·αεα ειιι Βεεαιειιαειεαα

αει·αειαειιιαι·ι Μ, Με ει· αιεαει· ια αει· θαι·ιετεααειτ αεαα αιεαι νει
Βεαειαιαεα, ιααεια εειτ θεαειεαεια αεαι θι·εεεεα ει.. νει·ιιι6ΒεαείααιΒαειι
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11ο1· 1111110111", 1111 11ο 111111 11111 1111111ο11ε1:11οΚ11·ο11ο 11π111·1111ππ1ο, π111111ο1ε

οπ1:11 π111· 1111πνο11ο11: ννο1·111ιπ, εο111ε1: 1π 111επ 1111111111 11111·11·11πι15111ε1:11οπ

Βονο11111οπ π11:11τ 1111111, 111ε ε111 1111ε Κ11·ο11οπ11111 1111ο1·1111111111111· 111=1·1·οπ1οε

ο1·111111·1ο11. 01111· νο1·ννο1εοπ 11111 11111 1111ε111111·11ο111111τε11111ο111οπ οΠ11:1ο11οπ

Λο11ιπε111ο11ο 11π11 111ο 81·11π11111:11ο 1111·1ε11εο11 εο11111·Γο Βο11·11ο11111πε 1π 11111·

81:111111 νοπ Ρ1ο1. 1)1·. δ1:1111!!ε, 1111: Επσε1·θε- 111111Βε.11“!ε/1111111εί! 1161·
111:11111·Ιιεπ 11α!!ιο!1111·Ιιεπ Βίσ111ϋπιε1· 111111Βι'.11·1ϋ/ε 1111εΜαπρ1 11111111111Βίσ
111111π.1·1111111111; 111Μεσοπάετε. 1111111 1880, ππ11 111111111π 11·ο1111ο11Βοε1:111·111
11εποπ Α1·1.11111 1111111111· 111 111>πΚ11111111·1·11επΒί11Πετ11 18111. Β111111€ο Ν1·. 116.

11π11 1111881'8 Αππο1811 111 1111111111111111. ]α11Μϋ1·1161·π 18110. Ντ. 57. ]ίο!11.

Ζ1ίίε19. 1861. Ν1·. 8. εο1ν1ο ππ1ο11 111 1111:ε111·Β11111ο81·. 1111111ο1το11'οπ11ο 1111111111.)
1111ο11εο 111εε1εοπ ε11:11 1π Βοπ118 11111'11111π'111·111111εο11οπ ο11ο1· ν1ο11111:111·

1111111111111·11111181:11οπνο1·111111π1οεο ιιπ 1111π 11ο111εο11οπ Ππ1νο1·ε1111111π ποο11 11111

11111111·Κ111Βο11 νοπ Βο11οπ 11111·Κ11111ο1111οπ ο1·11ο11οπ. Με 11ο νοπ 111επ Ρ1·ο
111ε1οπ1ο11 1π Ο11ε1οι·1·ο1ο11 Βοπ1:11ο111111 1111π11. Ρ1·ο1`. Γ1:1.1ίε1· 1111π11111111111111111111·

1οπ18οπ11ππ1οπ 81111111 (π111:11 1111111Απειππἔο 111 11111·Ν. Ρ1·. Ζ.) 1111111111
11ο1111ε1:11οπ 117111·11οπ 111π11, 111111 11111 11οπεο111οπ 11πο11 1111111ο11εο11οΒο1181οπε
1111111νο1·1111π11οπ, ππ11 ε11111111111ο11ο1.1π1νο1·ο1111111π Οεειο1·1·111ο11ο 111111ΜΜο!ί.1·1·Ιιε

δ21)"11ιππεπ 111π11, 111επ Ρ1·ο1οε111π1επ 11111111%11€1111Β11ο11, 1111111111 11111?τοτε

ε111π11111 1111· 1111· ο18οποε1 1111111Εο111·11πε1111τοπ €1·111111οπ, 11ο νο1·111πΒο 1111111

Ε11111ο11εο11ο1· 811118 ιιπ 111οεοπ 1111ο1111111πο 111111111π. 11111· ππε111·111·εο11ε Ε1111ποπ

111ο 111ε1·111111π1εεο 11111· 15ε1ο1·1·ο1ο111ε1:11οπ 11π1νε1·ε11111οπ 11π 111ππο1ποπ π11:111:

11111111. 11ο επ 111πο1· 11ε1·111:1111επ111ο 11οπ1111 11111·111το111111111ο11εο11οπ 8111111π8
111111: ππ1ο18ε811πἔοπ 11111π εο1111111 11π11 111πο Ππ1ν111·ο11111: (ο11πο 11188 11111·

111ε1:11ε ο1ν111 ννοΒοπ Β1πα1111111118 ο11111· 11ο1·ννοπ1111πΒ 11111·11ο1111ε 1111181118113

:11·οοΕο11 1111” νο1·ρ111ο111ετ 1111111) 811” απο 111111811111.1οετοπ111·11, 111 11οποπ
1111ο11 11111 Ρ1·ο111ε111111οπ 1111111·11εοπ, 11πτε1·111111οπ 111111·11ο, 1111 11111εο1.11 111πο

εο1ο11ο 1.1π1νο1·ε11111 111111111111111μ1·111111111:11οπ Ο11111·1111το1·11π11 11111Ρ1·ο111ε111πτο11

νο11οπ 21111111; 1111 111111π Αε1111111·π 11π11 Ψ111·11ο11 111 11ο1·ε11111οπ 11111111π.Νοο11

νο1·1111π11οπο Μ111ο11εο1111 Β111“111πεοπ 111111· 11οπ Κ111.11ο11Ε11π επ 111111111:11οπ,
111111111πΑπε111·111:11 1161111111 11111Ρ1·ο1οο111π1οπ π11:111 111·11ο11ο11,11111πο ινοπ1εο1·,

11111 11111π 11ο 1111π 111·οτοε11π11ε1:11οπ Π111νε1·ε1111τοπ Βο111εο11111π1111 111111 νο1·

1111181111:: 21111 111π1111111111 8111118111·1111· Βε1111·1.·11επ 1111111111:: 11511111· 111114

Βο111111·1 11111· 11π11 11111111 11111 11111111ε1ο11118111πΕ11181:€111111Βοπ 11111·Αίζο. 219.
11111· 11οε11111111 1171111111)οπτννο11111·Β111· 1111111 1111111·π111· 1π 811π:1 11οεοπ11ο1·οπ

Α11επ1111111ε11111οπ 1(11111ο1111οπ 11πε1ο111. 111111 11ο1:11οπ1111'11προπ 11π1:11111138811111

Ώ0118118 €111εοο1·ο Μ1:111511111 111111οπ11οπ 11το111ε111π11εο11οπ Ππ1νο1·ε11111ο11 211

εο1111εεο 11118 11οπ 8111ο1εε1οπ1:1·π, 1111 11οποπ 1111111111ο1(11111ο111111π 11ο1· 1111

111:11111111οπ 1111111111· 1111111111111π. Γο1·πο1· 1111 1π 1111111επ 1111111 Π1·111.11111111π
εο111111· Βοννο11πο1· 1111111ο11111:11ο11Β111111π 111ο 111111 11π111ο11ο111ο111 Ρ1'111·1·,811το

11ο111·111 11π1ν111·ε11111 Γ1ο111111ἔ, 1111Βοεο111π νοπ 11111·1111111ο11εο11-111οο1ο11εο11οπ
1·'111:11111111'11ε1 μια 1π 111επ 1·111π11οπ 1111· Ρτο1οε111π11111, 11π11 ιιπ 11111·11π1νο1·
ε11111 1·1ο11111111111Β,ν1111ο11ο ο11πο 111811111111οπ11ε 1111111111απο 1111118111111111 ο11οπ

5οπ11ε
[.11π1111ε 11π1111·111111οπ111111, 111111111π1ο1· 50, ο11111· ννοππ 11111Ρ1·ο111ε

εο1·οπ 11111· ον11πΒο11εο11-111οο1ο111εο11οπ Γ11ο1111111: 111111111111115111οπ. 11111111·48
ο1·11ο111111:11οπ 111111οπ11εο1·ο1·11οπ1111:11οπ Ρ1οίοοεο1·οπ 11111· θ Κ11111ο1111οπ, 11π11

11111111ο1ππ1111 1181111111, 111111Ρ1111οεορ111ο 111111θοεο1111:111ο, 111111111ποπ 1111ο111:

1111111111ο1· το1181ϋπο Β111π111111π111 Με 1)111·11το11ο1·ε 11111:1π Βο11·111:111 11ο1111111,
π111:11 π11ΒΙο1ο11 11111111π11111 1(11111ο1111οπ 1111111111. 1π 111111ν1111οπ Βο1111:11ππ811π
111 1111111111111Η11111111π11ππε 11111·111111111111π 11οπ Ππ1νο1·1111111οπ 1111 Βοππ 11π11



202 Αιιηι!!ε!ιο άει· Ρι·στοεπιιι€επ ιιι 0Μει·ι·ε!ε1ι.

επ Βι·εε!επ ιιιιιιι€ε!!ιε!'τ, νε!ιι·ειιά άἱε Ρι·οτεετειι€επ ιιι Ρι·επεεειι ο!ιιιε!ι!ιι ν!ει·
Πιι!νει·ει:ετεπ μια ΠΜ· εἰε!ι !ιιι!ιειι, πιιά ά!ε Κει!ιο!!&ειι, «Πε επι Πι·Μ!ιε!!
άεε ρι·επεειεε!ιεπ Βτεειεε επειιιεε!ιειι, απ· :Πε (τι·οαάειπ ειε πω· ειπε !!ιεο!ο

8ιεε!ιε ππά ιιΜΙοεορ!ι!εο!ιε Γιιεπ!!Μ ειιτ!ιε!ι:, άειιιιοε!ι 8εεεπ 600 Βτπάἱε
ι·ειιάε, ε!εο νιε! ιιιε!ιι· ε!ε ιιιιιιιε!ιε νοΙ!ειειιά!Βε Πιιινει·εΜι!; πιά!ι!ειιάε)
Βιι!!ιο!!εε!ιε Αεεάειιιἰε επ Μπιιει;ει· εει!!ιει· πω· εἰιιειι νει·πε!!ιιιεειιιΕεει€
μια πιι!ιεάεπιειιάειι διεπτεεπεε!ιπεε ει·Ιιιι!τειι, άπ άοο!ι εε!ιοιι επι εε!ιι· !ι!ε!ιιει·
'Ι'Ιιει! νοιι άεπ νοιιι Βιιιιιτε ειιι€εικοεειιεπ Κετ!ιο!ιΕειι-Γοιιάε, ε. Β. άει· ο!ιειι

Βειιειιιιιειι άεεπιιειιίοιιάε !ιἱιιι·ειε!ιειι νάι·άε, πιπ άειι Κει.!ιο!!!ιειι Ρι·επεεειιε
εποε ειπε νο!!ετῖιιιάἰιςε !ιε$!ιο!!εο!ιε Πιιινει·ειαιτ ιι

ι

Μπιιετει· επ νει·εο!ιπάεπ.

Πε!. επε!ι Πε!ιι·. Βει”ε!ιεπηιεινει·, Ριιι!ιιιιιειιτπι·ἱεε!ιε Βεάειι δ. 944 Π.)
!ιιάειιι νιι· ε!εο Μι· ά!ε Κετ!ιο!!!ιειι νει·Ιειι€ειι, άεεε ά!ε ΒΕεεεεεενε!τειι

!!ιιιειι ἱπ άει· Πιι!νει·ει158ε- πιιά Ππτει·ι·ιο!ιτε!'ι·εΒε νο!!!ιοιιιιπειι Βει·εε!ιε
νει·άε, νϋπει:!ιειι νιι· άεεεε!!ιε επε!ι άειι Ρι·οτεε!ειπειι ἱιι θεετει·ι·ε!ε!ι
(άεπιι επάει·νει·τε !ιε!ιειι ειε ιιιεἱετειιε εοεει· ιιιε!ιι· Με άιιε !!ιιιειι επ
!ιοιιιιιιειιάε Εεεε!). ιιεπιειι!!ιο!ι νπιιεε!ιειι νιι· ι!ιιιειι ειι€ερι·εε!ιειιάε επάν
πιιτει·ειΠαπιι€ πει Ει·ι·ιε!ιτπιιΒ ειπει· ιιεπειι ρει·ΜΜεε!ιεπ πάει· ρι·ο2εεωι
Πεε!ιειι Πιιἱνετε!τετ ιιι θεετει·ι·ειο!ι.

Ψειιιι άἱε Βτεειει·εειει·πιιε άπι·ε!ι άιιε Οοιιεοι·άιπ άἰε Υει·ρ!!ιε!ιτπιι€
ΙΙΙιει·ιιοιιιιιιειι ω, άεεε ιι!!ε ΜΜε!εε!ιπ!ειι ειιιειι επεεε!ι!!εεε!ιε!ι εοιιίεε
ειοιιε!!ειι 0!ιει·ε!ιτει· !ιε!ιειι εο!!ειι, πιιά ά!εεεε Μ· ά!ε άεπτεε!ι-ε!ενιεο!ιειι
Ηιιιάει· Με ε!ιιε Βεειιιτιεο!ιτ!8πιη; άει· Ενεπεε!ιεε!ιειι ει·εε!ιειιι€, νει! ε!ε
ιιι άει· Μἰιιάειειιιι! Π!ιει· επι νεΠεε ΠεΒιετ πει·επεπτ, άεεεειι νεἱτ Ηπει

νιεεειιάε Μεμιιιει άει· Βετ!ιο!ιεε!ιειι ΙΩι·ε!ιε ειι€επϋι·τ, άειάπι·ο!ι ιιι άειι
ιιιεἱε$ειι !!'ε!!ειι επεεει· 8τιιιιάε εε!Βε!ε!επάιΒε ΜΜε!εε!ιπ!ειι επ ει·ι·ιε!ιτειι,
πιιά εἱε άε!ιει· νοιι Εε!ιι·ει·ετε!!ειι :ιιι θγιιιιιιιε!ειι ππά Βεε!εε!ιπ!ειι επε

Βεεε!ι!οεεειι Μιά, εε!!›ετ ιιι Ε`ε!!ειι, νο επ άει· θι·πιιάπιι€ νοπ Βεε!
εε!ιπ!ειι ειπε Οοιπιππιιε!ιιιΜε!ιι ενειι€ε!!εε!ιει· θ!επ!›ειιε€ειιοεεειι εἱιι ειπώ
!ιε!ιει· Τ|ιε!! Βει€ετιεεειτ νπι·άε σε!. ΑΖ29. Ζε. 1860. Βεἱ!εΒε :επ Ντ. θ

,

δ. 9 πιιτει· Ντ. 8): εε !ιιιιιιι εἱο!ι ά!ε ε!ιιε Οοιιϊεεεἱοιι »Με !ιε!ι!ιι€ειι,
νειιιι άιε ειιάει·ε :πιτ ι!ιι·ειι εἰΒειιειι ΜΜε!ιι πιιά Κι·ϊι!'πειι εἰε!ι Κιι·ε!ιεπ
πιιά Βο!ιπ!επ επ !ιεπειι πιιά επ πιιτει!ιε!!ειι ιιπ 8τειιάε Μ, πιιά ά!ε ειπε

νεε·ειι άει· Βει·ιιι€ειι Ζιι!ι! !!ιι·ει· Αιι€ε!ι6ι·ιεειι επ εἰπειιιι (Με εε ιιἱε!ιτ
Επιιιι. Μειι Επιιιι άει· ειιιειι ΟοπΕεεεἱεπ ιιιι:!ιτ ειππιπ!!ιειι, Μι· άιε θπ!τπε
ππά Βε!ιπ!!σεάϋιίιιιεεε άει· επάει·ειι εοι·Βειι ιιπ ιιιπεεειι, πιιά εἰιι εο!ο!ιει·

Ζνειι€ νπι·άε άειι Κει!ιο!!!ιεπ ιιιι€ει!ιειι νει·άειι, νειιιι ειε άειι Ρι·ο!ιε
ε!ειι€ειι επ Ι.ἱε!ιε !!ιι·ε !ιιιι!ιο!ιεε!ιειι Βο!ιπ!ειι επ 8ειιιιεεΜειι Αιιειιι!8ειι
ιιιιιο!ιειι εο!!τειι, οάει· ι!ιι·ε Βε!ιπ!ειι, ν!ε εε νο!ι! άειιι θειειε άεε Ποτε
ετειι€ἱειιιπε, ε!ιει· ιιἱε!ιΦ άειιι άει· !ιιπ!ιο!ιεε!ιειι Κ!ι·ο!ιε επιερι·ιε!ιτ, ιιι ι·ειιιειι

Β!επ!επιιετε!τειι πιιινειιάε!ιι εο!!!;ειι, ο!ιιιε νει!ι!ιιάπιι8 πι!! άει· Κιι·ε!ιε ππά

ο!ιιιε οοπίεεειοπε!!ε Βιεεπεε!ιιιίτ, άιε επε!ι ιιι Ρι·επεεειι, ο!ιιιε άεεε άει·

!Ηιει· άεε 0οπεοι·άε! αν” !ιεετιιιιιιιτ !ιιΜε, ειιει!ιειιιι!; πιιά τω· άιε Κετ!ιο
!!!ιειι !ιεεοιιάει·ε ε!ε!ιει· μετά!! Μ. (Μ. ε. άιιιϋ!ιει· επε!ι Αι·ε!ιίυ Βά. Η!.
δ. 358 Π.) !·)ε νει·άειι εἱε!ι επε!ι'ά!ε Ριο!εετειιτειι ιιι άειι θεεειιάειι, νο
ειε ά!ε Με!ιι·Ιιειτ πιιά άἰε Κιιτ!ιο!!Βειι ειπε επ 8ει·ιιιιζε Μιιιάει·ιπι!ι! Μ!άειι,
εε!ιΒιι !ιεάιιιι!ιειι, Επι· Με 8ε!ιπ!πεάπιΕπιεεε άει· !ετπτει·ειι ιιι άει· Μι· άἱε
εε!!ιειι νπιιεο!ιεπενει·τ!ιειι Ψε!εε Βοι·Βε ιιι ιι·εεειι. ν»! άειιι νει·Ιιιιι€ειι
άΠιι!ιε!!ιείιει· Βο!ιπ!ιπειετει· πιιά άει· Γειιιάε ε!!ειι ροεΜνειι ο!ιι·ιετεπ!!ιπιιιε,
ά!ε 8ο!ιπ!ε Με ε!ιιε Β!οεεε Βτειιτειιιιετε!!. €επε!ιο!ι νοιι άει· Κιι·ε!ιε επ

τι·επιιειι, νἱε εε εεεεπνει·ι!ε ε. Β. ιιι Βιιάειι νιεάει· !ιει·νοι·τι·ιττ, Εϋιιιιειι
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να· ααα· :Μπι παεπαππ. θεμα όἰπ Ιππι·π Βοαπαρπαπε, όπεπ όἱπ ποπ
ἰπεεἱοαπΠπ Βι·παπααπα από όιπ Οοαϊπεειοαε-8παπΙππ Ηπεε ααό Γπιπό
επαπΠ: μαπα ΑαόπτεΒΙπααὶΒπ ειπαμε, ιααεεπα όἱπ ΚαταοΙιαπα ππτεπαιπόπα
αι·οτππτ.ιι·πα,

· από απο Βπὶἰεῖοα παπα όπαι νοι·αΠόπ παω παπα μαπα
παπ Μπαεπαππ πω, από όπαεπΙαπα Ρι·οτεεΦ ανπι·όπα όοπα παπα πνοα! όἰπ
Ρι·οιππιπαππα πΙε πατἱειΙἱπαπ θοαϊπεἰοα ει·απαππ. Απε όοπιππΙαπα θι·απόο
αϋααππ παω, όπ πε παπ Ιπἱόπι· όοπα πἱπιππΙ νοι·ππαιπόπαπ παννπιπαππόπ

οοπίππεἰοπππ παπ, πια πΠπ όπεϊπΙΙπαιπ ΠαπἱαἱΒαπἱτπα πα νπταἱαόπια παπα
παπ ΒοΗΒιοαππ ππΙαπτ ααπταπαρτ παΕαπαπα. Με απειπαππόπα παπα πια
8πι·απα πΙε Κα·παο πππι·απαατπα πατἰετΙἰπαππ ΟοαΕπεειοποα, όπτπα ποι'

ι·Επαϋεπ Βπαππαπι· όοπα Οπα επι Βππα όἱπ €ι·οπεπ Μππωπ αιΙόπα,
αι·παπαπα ειπα παπι· π” ΑαεπαπΙΤιιαπ από όἱπ €πιεναπ8παπ πϋπνπιππ Βίαια
απαι· Με Ηπιόπαπααια αἱπατ €πίπΙΙπα :πα Ιπεεπα, ποαόοι·α εἱπ αϋααπα ναό
αιπαι· νπι·Ιππ8πα, όππε πΙΙπε τα ιαι·π Ζινππαπ Ρϋι·όει·Ιιπαπ νοα ῇπόπι· ααό
απἱ ῇπόπι· Πα· ειπα €πεπαπαπ, από όππε όει· 8ταπτ, ιπεοίπι·α όια·πα οιπο

Ηι·πααπαπ Αππ$πΙτ παΒΙπἰπα όιπ Ιπππιπεεπα όππ 8ιππτοε από όει· πΙΙἔοαιπἱαπα
ννοιαπω Μπιπω πυ·πι·όππ, να: όαι·πα όἱπ 8πααΙππ, πιπατ αΙοεπ αἱπα!;
αἱαόπταό, ποαόπιπ ια2αςΙιπαεπ αατπι·εταππαό ααι· 8παπ ετπαπ. Παό πο
αϋααπα όππα παπα όἱπ ΚπιαοΙϊαπα παπ όἱε Ρι·οπππιππϋπα νπι·Ιπαι;πα, όπεε
παπα ιααπα ἰαι·π πα;πππα απιαοΙιεπαππ 8πααΙπα αιπαπ αΙοεε επετπ.ιτπ, ποπ

όπι·α όπεε παπα όπι· Βτππτ όἰπεπΙαπα πππα Κι·Ιαϊπα ίϋτόπι·‹ι. Ααπι· όπ όπι·
Βτππτ παπι· πιοαΙιπαετ όπε- ΨοαΙ όπι· θιππαιαιαιαπἱι: απίοι·όπια ποΙΙ, όπόοπα
οααπ όπα Βππαιπα όπι· ΒἱπππΙαπα πια απαπ :πα Ι:ι·πτπα, πο απαα όπι· ειπα
παπα αιπατ πἱαπ Πατπτπταιπαπἔ όει· ΒπααΙππετπαπα σπαει· οοαἰπεἱοπ όπόαι·πα
πιατι·πτοπ Ιπεεπα, όπεε πι· όιπ ΒπαααιαεππΙτοπ όπι· παόοι·πα απαππαταπἱΙἰΒα

Παπ ενιι·ααπαπ Βπεπαι·ππαααΒ όει· Ρι·οτπεππατππ ια θπετπι·ι·πιπα αι πε
όπαπππα, όπε απἱαι Ππαπττι·ιαπ πνπαππΙιεπαπτ Βασικα ααι· αππαο!. ΚΙι·παπ
όιπππα παπΙπιπα παπ ααιιιαπόἱ8πα Κιπόπι· αιε ισα όππ Πατπι·ππαπιόααπε

]παι·πα Ι'οΙπππ, ανπαι·παό, πνπαα απταοαππαπ ΕΙππι·π επι· πνπαππΙιεπαπα Κα·παπ

ααοι·πι·πιππ, ιαι·π Κιαόπι· ἱα όπτ απιαοαεπαππ Κα·παπ ει·ιο;.τοπ ννπτόππ
ιααεππα ααό παει: παπα όπια 18. Επαπαπ5παππ αεαι· πνπαἔπΙἰππαπα Κιι·παπ παπι·

α·πτπα όαι·Ι'πιι. Ρωσία εαπαπ (παϊοΙ8π όπι· Νοτἱππα όει· Ν. Ρ. Ζ.) όσοι·
αι·πι€π, Βπεπαι·απααααπα ααό όἱπ Απίι·ππαταπΙιαπι; πἰαὶΒοι· ΙϋπτἱΒπι· Επταπ
ΙιΙ:Μπα (πινπἰαιπὶἱΒπ νοταπτἰἔπ Ετα!αι·ααΒ ια θπππανπι·π νοα Ζπαπππ ναι·
όπαι απταοΙιεπαππ ΡΙ'πι·ι·πι·) απἱια αππωπιι παιπ Ρι·οιππιπατιππιαε όπόατπα
πα ι·ππαπίπι·πα;πα, όπεε Οπετπττπἱπα παπα επιππα ι·ππΙπα Υπι·απααιεεπα πια

παπ αΙιπι·ενιπ8παό απταοΙιποαπα Πα$πι·1απαππ απε€παπαόπι· Μπα: ααπ παε

€παι·έιπτ ιποαπτπαἱππαπι· Βρακα επἱ, ααό όππε οι· ωπαπ1ι πα όπι· Ιόππ

”πἱαπε απΦαοΙιεπαπα Κπἱππι·ε ααό απὶαοΙἱππαπι· Βταπτεαιπαππι·, όἱπ ιαπ Με

Βπιαπ ααιππαπα, όιπ- πιπατ Με πἱαετ όπι· ιϋαιὶεπαπ ΕππόΡαο€πι· α·παπα
αϋααπα, πππ Μ: Ψπαι·απι€? όἱπ ια ι·πΙἰΒἱϋεπι· Βππἱπαααε όἱπ Ψπαι·απα
απααπα, από ανιεεπα, παπ εἱπ ιαι· επααΙόἱΒ εἱαό, όἱπ απἱ Γυτόει·παρπα
εοΙπαπι· Μπαμ ανο όἱπ ΚπιαοΙϊαπα ααό Ρι·οππετπαιπα ααπ εοΙοαπα Γοτ

όπιαπε·πα. ανοΙπαπ αππα όπιι θιι·ααόπαπππ ἱατπι· απιόπιππαΐππα ΒπΙἱἔἱοπ
ααπαεωοιπααπι· ειπα ππτ8παππεππαπα από απο εοιαἰτ οιπο Επιππαπιόαα8 πιό'

όἰο οιπο οόπι· απ! όιπ παόπι·π πω» παπα Μ, όἰπ θταπόεπτεπ όπι· παππαπα
ΒπΙα.αοα, ανπΙπαπ παπιπιπα όιο ΒπΙἱΒἱοπ όπι· πνπιτπαπ αι·οεεπι·πα Μπαι·πααΙ
ια όππ όπαι.επα-εΙπνιεπαπα Κι·οααιαόπτα Μ, Με ιαππε8παππό παππαπα."
(Ποια: ιαιτ Ααίααταα8εππιπαπα νπι·ππαπαπα 8παπ πἱαό παπα όπι· παππποαπππα
Ζπααπε ,,Πππ!σπΙιΙππό“. παπ πιποαπα Ψοι·πο- Γεσπίπτω Με όιπππ Ψπἰεπ
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νοττ!ιοιπιπι Γοποίοι· παπι, παπα αιπ ποιπ 0!ιπτπΕι:οι· ποτ Οτπιαπιιοπ πιο
οιιιοπ !ιπι!ιο!ιοο!ιοπ Βποτπαιοαιοπ ααπ ποτ !ιπι!ιο!ιπο!ι-!ιιτο!ι!ιο!ιοπ Βοποαιαιιε
ποτ Οτποαππο!ιιιιπο ππαοι·ππο Ααοτ!ιοππααπ ααπ Βοιωτοι πα Βοα·ιιιιτοα, πιο

!ιπι!ισ!ιπο!ιοα θοιπι!ιο!ιοπ ααπ Οτποππ!οατοπ πο!!ιπι: απο!ι ιιιιοιιι Πο!ιοι·ιτιιι

:παπι Ρτοτοπιπαιιπιιιαπ πιο!ι πιο!ιτ πιιπ πο!!οπ νοτιιοιται!ιοπ ιιιιααοα, ααπ
νσπ πιοποιιι Βιπππραα!ιτο παο !ιοιτποΜοι Γοππ!οτ παο!ι πιιπ Βοπιιιππιαπποπ
ποπ ποαοι!ιο!ιοα ποιοττοισ!ιιπο!ιοπ Ειιοτοοιιιπ ια Βοιτοπ' ποτ ;;οιιιιπο!ιιοα
Ε!ιοιι, ιαποπι οι· πιιτπα ίοπ1!ιπ!ι, ππεπ ποτ !ιπι!ισ!ιπο!ιο 'Γ!ιοι! πππ Βοο!ιι !ια!ιο,
νσιπ 8ιππτο ποπ 8οιιαιπ π!!οι· ιοαοτ Βοο!ιτο πα νοι!πα,ποπ, ιινο!οιιο πιο !ιιτο!ι

!ιοιιο Ε!ιο8οποιοεο!ιαα8 ι!ιιπ Βοαι·πιιττ. Ααι' ποπιπο!!ιοπ Βιπαπραα!ιιο πιο!ιι

παο!ι ποτ παπι. ποτ Αποριπο!ιο πω· Ιιια!οο!απ£οπ, ονο!ο!ιοτ ιιιιοτ πιο Βο

παππίαπο πο· ΕΙιοπαι·ποπ (π. 85 π.) πιιπ !ι'ο!ποππο ιιοιιιοι!ιι: Πιο Ποιο
πιπατοπ ,,!ιοιιοπ ποπ οποτπιποπια!οπ Οιιπτπ!ιτοτ ποτ Πιο, πιστπα!' οποια πιο
ιιππιο!ιπο!ιο Κιτο!ιο ι!ιι· θοποιοοο!ιααπο- ααπ Βιο!ιιοτπιπιι ια Βιιοππο!ιοπ

ετιιαποι, !'οιοτιιο!ι νοτονοτιοπ ααπ πιιοο!παπποι, πιο !ιπιιοπ πιο Ε!ιο πιο οιπ

"πιιπ Ι)ιπε οτ!ι!ιιι·τ, πιστπαϊ ποιιιπππ!ι πππ: οοπποπαοαι πιο νεο!ι!ιο!ιο
0!ιτιοποιο ι!ιτο ποποιοεο!ιοππο ααπ ι·ιοιιτοτ!ιο!ιο Τιιπιιο!ιοιι πιιοοανοαποτ πιο.
ποπ πιοποιπ θταππππιπο παππο!ιοαπ πιο πιο ϋετοττοιοιιιποιιο ΒοΒιοταπε
ι!ιοι!π πατο!ι πππ α!ιοοιιιοιπο !ιιιτΒοτ!ιο!ιο θοποιο!ιαοιι, τιιοι!π παι·ο!ι πιιπιοτο
!!ιοτιποπ πιο Ε!ιοπ ποτ Ρτσιοπιπατοπ ααπ πππ νοι·Επιιτοα πιι!ιοι ια ι!ιτοπ

:πιο ποατπο!ιοα Βααπο πο!ιοτιποα Ι.ιιαποτπ Βοι·οπο!τι παπα πιο πππ !ιπιποτ!ιο!ιο
Ρπτοπι νσιπ 8. Οοτο!ιοτ 1856 ιπιι ποπι παπα πο!ιοτιποα (Βοποπο ππιποαι!ιο!ι
πιο νοτπο!ιιοποποπ Βοτιι!ιτααοπιιαα!ιτο ποπ ποαοπ !ιιτο!ι!ιο!ιοα Βιιοποποιοοπ
απο ποιιι Β!ιοινοποπ ποτ Ρτοιοπιπαιοα πο!ιι· ααιπιο!ιιιπ Βοοι·πποι. Λ!!οτπιποπ

!ι!πποπ !ιιοτ πιο Ρτοτοπιππιοπ παπι· Βοοιαιτπο!ιιιπαπ8. πιο α!ιοτπο!ιοπ _ιοποοιι,
ππππ ποτ Βιππτ !ιιοι· παι· πιο παπα ποτ, οαι.ινοποτ ποιαο ππι!ιο!ιπο!ιοπ Ποιοτ
ιιιπποπ οιποτ πτσπποπ Βοο!ιτπααπ!οιο!ι!ιοιτ Ρτοιπ :ια Βο!ιοπ, σποτ πιο πατο!ι

8οινιππο παππ!οιο!ιοππο Βοπτιιιιιιιααποπ ια Βο!ιαιιι πα πο!ιιποα. Ψοπα πιιιπ!ιο!ι
οιπ Κπι!ιο!ι!ι πιιπ οιποπι Ρτστοπιππιοα οιπο Βιιο πσ!ι!ιοππι, πο πιο!ιι ποτ
Κπι!ιο!ι!ι πππαι·ο!ι παι' μια απο!οιο!ιοιπ Βοο!ιτπ!ιοποπ, π. απο!ι ποτ απ
ανπππο!!ιπτοπ !”οιοι!ισ!ι παπποπιιτοο!ιοποπ [.ο!ιτο ποτ !ιπι!ιο!ιπαιιοπ Κιτο!ιο ααπ

ποσα ποια α!!ποαιοιποπ !ιπιιιο!ιπο!ιοα θι!πα!ιοα πιο νο!!πο8οπο Βιιο ααπαι'
!ϋπ!ιο!ι Μ, πο !παιιο ποτ παποτο Ε!ιοοπιιο !ο!ιι, !ιιπποποπ πποιι ιιτοτοπιππ
τιπο!ιοι· Αππο!ιπαααπ πιο Ε!ιο παπ,νιο!οιι θτιιπποπ, απο πππ ιιτοαππιπο!ιο
Επππτοο!ιι ααπ πιο Ρτπιιιπ ποιοι, κινιοποτ ποιπ Βπαπο ππαιι παιπο!ππι ανοτποπ

παπα, πο παππ ποτ ιιτσιοπιπιιιιπο!ιο Ε!ιοοπιιο πα οιαοτ ποαοπ Πιο πο!ιτοιιοπ
!ιπαα. Πιο οπτοι·τοιοιιιπο!ιο ΒοΒιοταπο πιο Βοπιιιιιιπααοοπ ια ιιιι·οιιι ποαοπ

!!!ιοεοποιει, νισπατο!ι ποτ !ιπι!ιο!ιπο!ιο Τ!ιοι! Βοποπ πιο !ιιιιοτοα Γο!Βοπ οιποτ
πσ!ο!ιοα Βοο!ιτπαιιο!οιο!ι!ιοιτ οιπιποι·πιππποπ Βοπο!ιιιωι, αππ πιο θοανιπποππ

ίτοι!ιοιι ποτ Ι(πι!ιοΙι!ιοα πα!”τοο!ιι οτ!ιπ!τοπ πιιπ, ο!ιπο ιοπο ποτ Ρτσιο
πιππιοα ικα νοτ!οιποπ.“

απ· απποτοτποιιπ ο!παιιοπ ααα ο!ιοι·, ππππ ονοππ πιπα παι πιο
ι·οαΖοπ 7οιΙιπ!!πι'.οπο ποπ ποιοποιοιιίοοποπ Και'.ιοπ·ιααίοι· πολι, αίσιο! πιο::
θοπίοι·ι·οίο!ι πι» πω, παππει·π οποίοίοπ σοι-πο Ζιιιαοιπιοποο!ιπιιΨια”ι ού!
θ'οπιιιπιπ!-Ποαι'πο!ιίαππ ια”π Λαμ Βοι'αποτ ανοιποα ιπαππ. 8ο!! ποιοι· οποιοι·
τοιπ!ι ποιπο Μπο!ιι: ααπ παιι!οιο!ι ποιποπ Βιιιιοραα!ιι: ααπ ιοπιοπ Αα!ιπ!ι

ια !)οαιποιι!παπ π!!ποιιπ !ιοινπ!ιτοπ ααπ( !ιτιι!”τιποα, πο ιααππ πο, ααι ποπ

νιο!ποιτιπο Μιππιτπαοπ ποτ Ρτσιοπιππιοπ πα !ιοπιοΒοπ ααπ αιιι παο!ι ποτ

8τοπποπ Μο!ιτειπ!ι! ποτ ιιτοτοπιπαιιπο!ιοπ Εππποε!ιοτιπ ααπ ποπ ΒοΒιοιαπποπ

ιι!ιοτπιιοποππ ιιτοιοπιππιιπο!ιοτ Βονο!ποτααποπ απο οιαοιπ Ιοαο!ιτοπποπ Βοι
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εριειε ιιι Βάι-ιι άει·ιιιι ΒιιιιιοΙιει:ιιειι Πιιιει·ιιιιιιειι νοι·ειισιι€ειιειι, εειιιειι
ρι·οιεειιιιιιιεειιοιι Βιιιιιιειιιι€ειιϋιι€ειι ειιτιι οιιιιε ειιιειι ιιει·ειιε ιιιειοι·ιεειι

ω: άιεεειιιειι ι.ιε8ιιιιιάειειι ροειιινεπι Ριεειιιειιιει άιε νοιΙε Ει·ειιιειτ ιιιιά
ενιιιι·ε πιω Βεν·ιιιιι·ειι. Πιιι εο ιιιειιι· Βιιιιιι θεετει·ι·ειοιι άιιιιιι Μι
εειιιειι Βιιιιιιιιιε άιιιιιιι ΒεΙιειιά ιιιιιειιειι, άιιεε ιιιιοιι άειι Κειιιοιιιιειι ιιι :Με
άειιτειιιιειι Βιιιειειι νο!ιε Βιι·ι:Μιειιε Ε'ι·ειιιειτ ιιιιά Βειιιετει.ιιιιάι€Βειτ ιιιιά
ενιι·ιιιιειιε Ριι-ιιιιι :κι ΤΜ ινει·άε, νοιιιι· άιεεε οιιιιειιιιι ιι

ι

άειι νει·

εειιιεάειιειι άειιτεοιιειι ΒΜιιτειι ιιιιειι ει:ιιοιι ιιιειιι· οάει· ινειιι€ει· ιιιετοκιειιιι

ιιειιτειιειιάε ροειιινε ΒεειιιετιιεΙ ιιειιειιρτειι Βϋιιιιειι.

νοπ άιεεειιι ΒιειιάριιιιΜε άει· Ριι·ιιιιι Με ιιϋιιιιειι Με ιιιιτ ω”
ιιιιει·ιιιιιιιι€ειι νιεεειιεειιιιιιιιοιιειι ιιιιά ιιιιιιοΙιεειιειι Αιιιοι·ιιιιι, ιιίιιιιΙιειι ιιιιι
.ΡΙιιιίιιιιι, Κιι·ειιειιι·εειιι, Βά. 8 8. 147 (Βεεειιειιιιι·ι; 1848 8. 549 Π.),
ιιιεο ειι€ειι: ,,Πει· Βιιιιιι: ιιιιιεε, εεΙΙιετ κνειιιι άει· [.ιιιιάεειιει·ι· ικειιιοιιεειι Μ,
άειι ροΙιτιεοιι ιιιιτ άει· (ιιιιιιιο!ιεοιιειι) Ιζιτειιε Βιειειιιιει·εοΜιμειι οοιιιεε
ιιιοιιειι άιε νϋΙΙι,ιζ ι'ι·ειε Βιιιννιεικειιιιι€ ΒεννΒιιι·ειι ιιιιά ιιιιιειι εε εεετιιιτειι,
ιιι Μπι ιιιιά Βι:ιιιιι'ι ιιιι·ε ειε νοπ άει· Κιι·ε|ιε ιιιιτει·εειιειάειιάειι Ιιειιι·ειι
πε νει·ιιτειιειι. ιιιεοιιάει·ιιειτ ιιειιιι ειιι εοΙοιιει· Ιιειιάεειιει·ι·, Με ειιιιιιιιιιε

εριει:οριιε εειιιει· ρι·οιεετιιιιτιεοιιειι Πιιτει·τιιιιιιειι, ιιι άιε ειΒειιτιιϋιιιΙιοιιε Εεεε
Χοιιιιιιειι, άειι δειειιιοιιειι νοι·ετιιιιάειι άει· Ιεπτει·ειι ιι

ι

εειιιειιι Νιιιιιειι επι

ιιείειιιειι :ιι Ιιιεεειι, Βει·ιιάε άιε νοιι άειιι ΒιιιιιοΙιεειιειι Πο,ειιιιι ιιιιννειοιιειιάειι
Ιιειιι·ειι ιιιιι. 8οι·ΒιιιΙτ ιιιιά Νιιοιιάι·ιιοιι :αι ρι·εάι8ειι. Αιιειιι εοΙειιιι Πι·

ιιειιειιιιιιι8ειι ίϋιιιτ ειιιιιιιιι άει· ριιι·ιιιιιιεειιε Βάια: ιιιιι: ειοιι, ιιει ενειειιειιι
εε, εο εειιννιει·ιε ειε Μι εειιι ιιιιι€, Με ειπε επειιΒ €εννιεεειιιιιιίτε Ηιιιιά
ιιειιιιιι€ άει· ΒεειιιεΒιειειιιιειι, ιιιιιιιειιιιιοιι Με άει· ροιιιιεειιειι, ννεεειιιιιοιι
ιιιιιιοιιιιιιι. Μπα μιά" εκει, άιιεε άει· Επιιάεειιει·ι· ιιει·εϋιιΙιειι ειι:ιι ιιιειιι
εοιιτε ιιιειιι· Με εειιιε θοιιιεεειοιι ιιι€ει·ι·εεειι·ειι ιιιιά εεε εειιιειι ειέειιειι
ΜΜεΙιι ειιιιι Πιτ εοιΙιε ίι·ει€ειιι€ει· ιιειεει€ειι, νει! ιιιιει·, άιιεε Μι Διι
ετειιιιιιΒειι ιιιι Βιιιιιτεάιειιειε ω άιε ιιεεοιιάει·ε οοιιϊεεειοιι πιει· αιε Βικι
εισιιι 8ειιοιιιιιιειι ενει·άειι Με, νο άιε ει€ειιιιιιιιιιΙιειιε Νιιιιιι· άεε Αιιι€ε
άιεεε ει·ίοιάει·τι ιιι άιεεει· Βει.ιιειιιιιιε Με ιιιιιιιι ειοιι, ιιεεοιιάετε ιιει άειι
ιιϋιιει·ειι Βιιιιιιειιιιιτει·ιι, 6ιτει·ε εειιι· ιιεάειιτειιάε Αιικνειειιιιιι€ειι νου άειιι

Ρι·ιιιοιρ "ω" Ριιι·ιτιιι: απά θετεειιιιἔιιειτ ει·ιιιιιΜ, ειιἔιειειι ιιιιει· ιετ Με
τιιεοι·ετιεοιι πιει· νει·ειιοιι Βειιιιιοιιτ κινοτάειι (νοπ Βίσ.·|ι!ει· Κιτειιειιι·. δ

. θ!
ιι. Ε. ιιι Με 2. Με., ιιι άειι ειιιιτει·ιι Αιιιιιι€ειι ιιιιτ άετεειιιε άιεεεε ειιεάει·
ίοι·ιεειειεεειι), άιεεε άιιάιιι·οιι επι ι·εειιιι'επι€ειι, άιιεε άει· 8τιιιιι ιιειιι€τ εει

,,άιε Σκια” “ότι” σε!ά.ιΣ υστεωμωείσε Μ2Μι"εάετιι ιια· 1σωω επι
ιΖΙιετίαωεπ, εισαι Ιάεε Μ! “Μακ Σάκοι υεεωαειωεπ ΗΜ ίιει·ιιάε Με
άιεεειιι Ψεεε Μιά, Με άιε Βτωιι·ιιιι€ πιει, άιε Ριιι·ιτιιτ ω Με Επιιιιιιιά
ιιοιιειε νει·ιετιιι, άειιιι ενειιιι άοιι ΑιιιιΒιι€ει·ιι ω” Οοιιίεεειοιι άει· ΨεΒ
Μ! άειι ιι6οιιειειι διειιτειιιιιιει·ιι νει·ερει·ι·ι, άιε Βεεετειιιι€ άιεεει· ιιιιει· ιιιιι:

Βειιιιιτειι, άιε εειιοιι ιιϋιιει·ε Ιιειιιειάειι, :ιι εεεεΙιειιειι ω, εο κι άιε ενειι:ει·ε
ιι”οι€ε άιινοιι, άιιεε _ιειιε Με ιιιιι εειιι· εειτειιε Αιιειιιιιιιιιειι ιιιιιιιει· ιιι άειι

ιιιιτιιει·ειι ιιιιά ιιιι€ει·ειι Βιιιιιιι·ειι άεε Βιιιιι:εάιειιετεε ειιι·ιιοιι€ειιιιιτειι κνει·άειι.

Πει ισα άιε ροιιιιεειιε θιειειιετειιιιιιε αει” ιιιιά εε ιετ άιεεεε πω· ειπε
Βεεοιι6ιιιι.ςιιιι€ Πιτ ειπε Πιι€ει·εσιιιι€ιτειι. . . . Μπι άει· ιιιιιιιιιοιιειι ΑιιΠεεειιιι€ε
ενειεε ιιιιιι€τ εε επιειιιιιιιιειι, ενειιιι σε (νοπ Βιι·Ιιι!ει· ε. ιι. Ο. δ. 225)
Βει·εοιιιιει·τι€τ πνει·άειι πιο”, άιιεε ειπε Βεειει·ιιιιΒ ειιιειι |ιοιιειι διεπε
Βοιωτικά επεσε Οοιιίεεειοιιεννεειιεειε ειπε άει· ιιιιιιιιιιειιιιιι·ειι Τιιιιι€ιωιι
ειιιιιιεει. Ι)ιεεε ιετ πω· άιιιιιι ειιιι.ιιιιιιι, κνειιιι άιεεε Τιιιιι€ιωιι άιιι·ιιιι

ειιι Δω ιιεετιιιιιιιι Μιά, ενειειιεε ιιι ιιιιιιιιιιεΙΙιει·ει· Βειιιειιιιιι€ :κι ω"



206 Αιιειιι·ιιειιε αει· Ρι·οιεειειιτειι ιιι 0εεεει·ι·ειειι.

Ιιεεοιιαει·ειι (ιοιιι'εεειοιι και; εαειι αιι ειαι·αε εε αιε θει·ειιιιιιεικειι ει·
ι'οι·αει·ιι, αεεε ειιιειιι εοΙειιειι 8τεετειιεειιιτειι ειιι ειιαει·εε Αιιιι: νοιι ααι·οιι

εαε εΙειοιιειιι Βιιιη;ε αιια ΒΙειειιει· Βιιιιιιιιιιιιε, αιε αεε ιιιειιει· ι·οιι ιιιιιι

ιιεΒιειαετε ιιιιεεννιεεειι ενιιι·αε. Ιιιι Πειιι·ι€ειι ιιιαεε ειιει· αεαεα αει· μια
Πεειιειι θιειειιετεΙΙαιιε αει· θοιιίεεειοιιειι ε" Πειιει·ιι·ιΠ νεα αει· ειιιειι
παι· ιιιιαει·ειι οιιιιε εΠε Βεειιτειιιιαιιαιειιε Βιειιιειι. Αιιει· ιιιειιτ ιιιοεε αιεεε,

εοιιαει·ιι εε ω: αει·εεΙΙιε εαειι ιιιιει·Ιιεαιιτ εισαι ιιιιιιϋΠιι€ει· Ψειεε ει·
εειιενει·τ ενει·αειι, νιειιιιειιι· ιιιαεε εει·ειαε ια αιεεει Βειειειιαιι€ σε σώσει
θεενιεεειιείι·ειιιειτ Ιιεειειιειι.“

α

απ· ιιϋιιιιιειι ιιοειι ιιιιιιιειιε ενειιει·ε ιι·εα”ειιαε Βειιιειιιαιι€ειι ιιαε
ΡΙιί!!ι)1ε ε. ε. Ο. ιιιειιιει· εειεειι, Με ιιιι ΒιιιιιεΙιιειι αειι Ρι·οτεειαιιιειι
αιε Ρει·ιιιιτ ιιι ειιιειιι ρει·ιτιιιιεειιειι Βτοιιιτε πα 8εννιιιιι·ειι ω. Λεει· να·
ενοΙΙειι αιιε ιιιει· εαι' ·ιειιε Ραιιιιτε ιιεεοιιι·ιιιιιιειι, ενο ειιιιΒε ΒιιτιιοΙιεειιε

Βιιιιιιιιειι εε Πιι· αιινειιιιειαΙιειι €ειιιιιιειι ιιειιειι, ειιιενεαει· ειαε Βεεειιι·ιιιι

Μπα αει· ΚιιιιιοΙιΒειι σαει· αει· Ρι·οτεετειιτειι ειιιτι·ετειι πα ιεεεειι.
μ Ψιι· ειεΙιειι ειι εεε Βιιιιεε αεα 8ετε, αιιεε αιε ΚιιιιιοιιΕειι εε ειειι ιιι εΠειι

ΒΠιεΙιειι ἔείειιειι Ιεεεειι ιιιιιεειι, αιιεε αιε Ρι·οιεετειιιειι Πιτ εισιι ιιι·οτεειιιιιΠεειι
ειιια, εοικ·ιε αιε Ρι·οτεετειιτειι, αιιεε σε Κετιιοιιιτειι ιιι εΙΙειι Βιιιειιειι Πιι·
ειειι ιιιιιιιοΙιεειι ειιια. Ψειιιι αιιιιει· ειιιιιιεΙ ειιιε οοιιίεεειοιι Μιι·βει·ιιειι
αιε Κιι·ειιε ιιιιειικειιιιι Μ, απα Πιι· αει εατοιιοιιι ενιιιιειι εοΠ, εε ιιιαεε ιιιεΙιτ
ιιΙοεε αιε Ρι·οεεΙγιειιιιιεειιει·ει εΙΙεειΠε· νει·ιιοτειι εειιι, εοιιαει·ιι- εε αιιιι'ειι
ιιαειι ιτειιιει·ιει Βεεαιιι·ιιιιιιαιι€ειι αεε Ι.ιειιει·ιι·ιττεε :ιια αει·εεΠιειι ιιαίεεειειΙΙ:,

ααα αιε ειιιιιιει ειιιει· ιιεειιιιιιιιτειι Κιι·ειιε Αιι€ειι6ι·ιεειι ιιιιιεεειι εαειι Πιτ
αει ἱιι ιιιΙειι ΒιιιεΕειι ιιιιειι αειι θι·αιιαεαιεειι ιιιι·ει· Κιι·ειιε ιιειιειιαειι ενει·αειι.
Πιια ενειιιι εο ιιαειι Πα· αειι ιιιιιιιο|ιεειιειι Βιιεειιιιειι Με Πιι· αειι Μαιο
Ιιεειιειι θειειΙιειιειι σαει· θι·αειιειιιιιιιιι ιτειιι ει'αιιΠίειιεε Ηιιιαει·ιιιεε ιιεετειιι;,
ιιιαιιι Ρι·οιεετειιι.ιειιιαε ιι!ιει·ιιιατι·ετειι, εε ιιιιιιιι εαειι αειιι ιιαιι ιιι·οιεειιιιιιιεειιειι
Βιιεεεττειι νοιιι Βιιιιιιε ιτειιι ιιιοεε ΙιεΠιοΙιεειιεε Ηιιιαει·ιιιεε ειιτεεεειι
Βεεειετ ενει·αειι, αιιι εειιιε Εεε, ιιιεοννειτ εε αεε ιιι·οτεετειιΠεειιε Βεειιτ ει·ΙιιαΜ:,
αεα εειιειαειι, οαει· αεαι νοιι αει· ιιιιτιιοιιεειιειι Κιι·εΙιε ειιαείειιειιειι θειετΙιειιειι
σαει·Μϋιιειιε, ιιιιειιαειιι ει· ιιι·οιεειειιτιεειι 8εννοι·αειι, ειιι ετιιιιιΙιεΙιεε Ηιιιαει·ιιιεε,
ειαε ιιι·οιεετειιιιεα|ι-ΒιιΠΒε, Με αιιιιει· ιιααιι ιιιιι; αει· ιιι·οιεεταιιΠεειιειι Κιι·αιιε
ιιιιει·ιιιιαΙιτ ιιιιι·8ει·ιιειι ειιει·ιιιιιιιιτε Βιιε ιια εειιΙιεεεειι. Μειι ιι6ιιιιτε εναι· Πιι·
αιε Βεεειιιιιειιι€ε Μειιιαιια, απ· αιε Ποι·ιαεαει· αει· Ψιι·ικαιιΒειι αει· ιι·ιιιιει·,

ενιιιιι·ειια ειειι αιιε Ιιιαινιαααιιι ιιι αει· ιιααιοΙιεειιειι Βεειιτεεριιιιιι·ε ιιεΠιιια,
και αειιιεεΙΙιειι ατει.ιιοιιεειι εεεειιιοεεειιειι Ει:ιε σαει· ιιετιιοΙιεειι ειιιιιίιιιι€ειιειι
θι·αιιιειιοιι σαει· ιιιι€ειεετειι ιιι·οιεεειο ι·ειιειοεε, ειαε ειιιιιοε Με Με
ιιιιιιιειιε αει· θιιιιιαε ιιει·αίειι, ανειειιε ιιιειι ιια ειιειιοιιειι θιιτει·ι·εειιιε,
ίεΙιε ειαε ειιι Βιιε-νει·ιι·εε· αεεεεΙιιε ιιιιιιει· ιιεειιιιιιιιι: ω, Πιι· αεα Γειτ
Βεειιιιια αει· ι·εειιιιιειιειι Νοι·ιιιειι, ενειειιε ιιιιι θι·ιε αει· Βιιι€ειιαιια αει·
Βιιε Βειιειι, ιιααΙι Με Αειιαει·αιια αεε ΠοιιιιειΙε αει· ΕΙιεεει:τειι ιιιιίιιιιι·ι:.
Λεει· αιεεε Ιετιιαε Ει·εεε ιετ ἱιι αει· Τιιεοι·ιε Με ιιι α" Ρι·ιιειε εειιι·- Βε
ειιι·ιττειι. Πιια αει άειιει· ι·ειιειαεειι Ειπε ιει εε Βιειειιιιιιιεειε ιια Ιιιτει·εεεε
ιιειαει· θοιιίεεειοιιειι, ενειιιι ιιιιιιι αιεεεΠιε ααι·ειιιιαε ιιιι θειετε σε Βειιι
μ-0ειιει Ιιειιαιιαειτ. Πιια αεεεεΠιε απ” αιιιιιι ΒιιΠιοΙιεοιιε Βειιι·ιΠετειιει·
Πιι· ιιιι·ε θοαΐεεειοιι εειτειια ιιιεειιειι (ε. Β. δι·ιιιι!ιε, θεια. Βαπει.·Ιιει·,
Ψαί2ει·), αεεεεΙΙιε Βειιεαρτειι ρι·οιεειιιιιΠεειιε Βειιι·ιίτειειιει· ιιιιτ Βεειιτ ιιαειι
Πιτ ιιιι·ε οοιιιεεειοιι, Με αιεεεε π. Β. (αιιι:ει· Βει·αι'αιιε Με εεε Λεαεεει·
ι·αιι€ειι αει· ειιειιΒειιε.ιιιι€ειι Ιιειιιο|ιεειιειι Αατοι·ειι) νοπ Κωειιιαπε, Ηειια
ιιαειι αεε εΙΙΒειιιειιιειι απα 0ετει·ι·ειειιιεειιειι ενιιιι€εΙιεειι-ιιι·οιεειειιΠεειιοπ



Απηιι·ιιώε Με· Ρι·οιεειειιτειι 1π 0εειει·ι·ειώ. 20',

Ε!ιει·εώιεε. ν!”ίεπ 1860, δ. θ 8. 65 Π. εεεώιε!ι8. (Μ. νε!. Μια· !εω;ει·εε
Ψει·Ε ενει€ει· ιιπιεπ Με ΒΗι!ιοει·.) Πει·εε!!ιε !ιειιιει·!ιι: πιιιιι!ιώ: ,,Βεεπ··

ερι·ιιε!ι1: όει· Κει!ιο!ι!ι πιιτ Ριεώτ Με Β'ι·ει!ιει1, πιιώ ι!επ Βε!ιδιοπεει·ππι1
ειιτεεπ εεἱπει· Κιι·ώε !ιε!ιιιπι!ε!ι :κι ενει·ι!επ, εο !ιεεπειιι·ιιώι: εε ιιιιώ Με·
Ρι·οτεεπιπτ. !)ϋι·1'επ Με επι· ι·ϋιπιεε!ι-!ιει!ιο!!εώεπ Κιι·ε!ιε Πε!ιει·τι·ετεπε!επ
ι!ιι·ε, ιιιιώ Μπι 088812 Μι· Με Βνεπεε!ιεώεπ νε!!!ιοιππιεπ @Με εε
εε!ι!οεεεπε Με, παώ τ!επι ι·ϋιιιιεώ-!ιει!ιο!!εε!ιεπ θεεειικε ιιινε!!Μι·επ, εε
ιιπ Με Γοι·ι!ει·ιιιιι.ς, ι!εεε Με επι· ενεπεε!!εώεπ ΒεΙἰΒἱοπ Πε!ιει·τι·ει:επε!επ
ι!ιι·ε πιώ τϋπι!εε!ι-!ιεώο!!εε!ιειπ Ε!ιεεεεετεε ε!ιειιίε!!ε νο!!!ιοπιιιιεπ 8ιιιιε
εεεώΙοεεεπε Με, παώ Μπι Ε!ιεεεεειιιε Επι· ενειιΒε!ἱεώε Ο1ιι·ιετεπ επ
ιπνιΜΜι·επ οι!ει· επ ιι·εππεπ !ιει·εώτιει εεἰεπ,“ π. ε. ν. ε!ιεπίε!!ε !ιεει·ϋπι!ει.
Βει όεπ ειπεε!πεπ Ριιιι!ειεπ, ἱπ ι!επεπ Με Ρι·οτεε$επτειι ιπ· θεειει·

ι·ε!ώ Με Βεεειτιεππε νοπ Βεεε!ιτειι!ιιιιι€επ νει!επεειι, ενει·ι!επ Με ,Το

εερ!ιιπιεε!ιε Το!ει·επηιε1επτ νοιπ 12. θετο!ιει· 1781, εἰπ πἰεπιιι!ε επί

Βε!ιο!ιεπεε Ηοίι!εει·ει νοπι 2. Μιππει· 1782, ει!πι!πιετι·ετινε νει·16Βιιπεεπ
π. ι!ε!., πω! Με !ιϋι·ἔει·!ἱώε θεεετε!ιιιε!ι, 6Ιιει·Ιιεπρτ ειπε Ζε!ι! νοπ
5!τει·επ ιιἱειπε!ε επίΒε!ιο!ιεπεπ θεεειεεπ, ειιει!ι·ϋε!Με!ι Με Με 0ιιεΙ!επ όει·
ειπεε!πεπ Βεεε!ιι·Βιι!ιιιπεεπ επεεεε!ιειι. 8ο εεεώιε!ιι εε πεπιειιτ!!ε!ι ιιιιώ
ἱπ όει· Ρι·ε.ι.ιε ιπ ι!επι επεεεοεεπεπ Αι·1:ι!ιε! ιπ Ντ. 25 ν. δ. 1861. Πα!
Βια !ιοιιιιεώ ιιιιιεε ι1επιι Με Μιι·ειιε ΒεεοΒεπε 8ώ!πεείο!Βει·ιιπε ει·
εώεἰπειι, ι!ιιεε εε Με Ουπεοπὶαι! εε!,ηνε!ώεε 5επε θεάι·ϋε|κεπάεπ .Βε

.ι!ίπιιιιαπεεπ επε!ιιι!τε. Ναι· ε!πεπ ΡιιπΕ1: 1ϋ!ιι·τ Με Ρι·ε.ι·εε επ, ενο εἰε
ειώ ιπι! Με θοπεοι·ι!ε.1: Με Με νει·ιπε!πτ!ιώε 0ιιε!!ε ειπε: Βεειιιιι·Βε!ιτιειιπε
όει· Ρι·οτεειειιτειι !ιεεὶε!ιι, πειιι!ιώ Μιεε πιιώ Δι·ει!ιε! 10 εεε 6ειει·ι·. Ποπ
εοι·ι!ιιιε πω! όεπ Βεετιπιιιιιιιι€ειι εεε Ε!ιεεεεειεεε νοπι δ. 1856 ειιώ Με
ιπ 8επιίεώιεπ Ε.!ιεπ !ε!ιεπι!επ Ρι·οτεετεπτεπ όει· Ηει·ιεώείτ Ιιετ!ιο!!εώει·

Θ!ειι!ιεπεει·ππι!ειιιεε ιιπιει·ννοι·1“επ ννει·ι!επ εο!!τειι, επι! ιπε!ιεεοπι1ει·ε ειπε

Ε!ιετι·εππιιπε ειιώ Μιπιι πιώτ ετιιΜιιιι!επ !ι6ιιπε, ννεππ πινει Ρει·εοπεπ,
Με ειώ ε!ε πιώτ !ιιιι!ιο!!εώε 0!ιι·ίειεπ ε!ιε!ιώτεπ, ιιι Με !ιιιι!ιο!!εε!ιε
Κιι·ώε ε!πεειι·ετεπ νν6ι·επ, εε! εε ιιιιώ, Μιεε ιπ τ!ει· Γο!δε ειώ !ιειι1ε
νιώσει· εἰπειιι πιε!ιι!τει!ιο!ιεε!ιεπ Βε!!ειοπε!ιε!ιεππιπιεεε ειιεεννεπι1ετ !ιιιιτεπ.
Ηπα! ἱπ Μεεεπι 8ιππε Μ: Βε!ε!ιει·ιιώ Μασιχει· ιπ ι!ει· Βιιιιιιιπε Με 6ει:ει·ι·.
Βειώει·ει!ιε επι 10. Βερι.!ιι·. 1860, Βειιιιε πώπιεικ! επι' ειπε ΒεπΙιεώι·ιΐι,

ννε!ώε ιιπ !)εεεπι1ιει· 1859 νοιι όεπ !ιειι!επ ιιι·οιεε2επτ!εε!ιεπ θεπιειιιι!επ
ιιι Ψ!Ηεπ, επ ι!ιι·ε !›εΦι·εΙΤεπ‹!επ Οοπειετοι·1επ 8ει·ιώτετ ενοι·ι!επ Μ, ντιπ ι!επ
55. 3, 15, 19, 43, 56, 57 Με !ιει!ιο!. Ε!ιεεεεειεεε νοπι 8. Οειο!ιει· 1856
!ιε!ιεπρτεε, ι!ιιεε Μιι!ιιι·ώ Με Ρι·οτεετεπτεπ επι' Με Βιιιιι6ιιΜιε!ιετε νει·Ιειετ
νιίιι·ι!επ. (Μεπ νε!. Με ειπεε!ιιεπ Βεειιιιιιπιιπεεπ ]επει· 55. ιπ ι!ειιι Μπι
.41ι·ώ:'υ Μ. Ι. !ιειεεεε!ιεπεπ !ιεεοπτ!ει·π ΜιΜ·ιιώ 8. Χ!.Π. Π.) Εε 1ετ πππ
ε!!ει·‹1ιιιΒε παπι πω! ειπε ΑιιεΙεεαπε @πει θεεετεεεεεετιιππιππ8επ ιπϋε!ιώ,
ννοι·πιιώ ειιώ Με Ρι·οι:εειιιπιεπ Μι· ι!ιιε Ρει·εοπεπ ιιπ Με Βεειιπιπιπππειι
εεε !ιει!ιο!ιεε!ιεπ 1Σ!ιει·εε!ιιεεεε!ιιιπι!επ ει·εώειπειι !ι6ιιπιεπ. Απ” !ιε
1ι·εώτετ ιπιιπ ιιπ!ιε!'επεεπ Με Πε!ιει·εε!ιι·ιΕτ, ι!ειι Ιιι!ιεΙ1: επι! ΖννεεΙε 3επεε
θεεετεεε, εε ει·ει!ιι εἱώ, Μιεε Μιεεε!!ιε πει· Με όεπ Κιιτ!ιοΙι!ιεπ πε!ιει·
!ιεειιιιιιπι, ενώ ει· :τι ι!ιιιπ ιιπ‹! πιο ιιπτει·Ιεεεεπ !ιε!ιε, επι ει·!ιιπ!ιιει· !!!!ειεε
ειπε Ε!ιε 6!ιει·!ιιιπρι, πω! Με επι ειπε Ε!ιε Με: εἱπειπ Ρι·οτεεπιπιεπ επι
εε!ι!ιεεεεπ, από Με εε ε!ώ πιἱτ Με: ειιιιΒιειι ι!ει· Ε!ιεπ νει·Ιιε!τε, ννεππ
Μεεε!!ιεπ νει· ι!επι !ιε1!ιο!ιεώεπ Γοι·ιιπι ιπ Βειι·ιιε!ιτ !ιοιππιεπ. !)εεε ε!ιει·
ειιώ Με Ρι·οιεετεπτεπ Με ι!ιι·ε Ρει·εοπ ιπἱι: ΖννιιιιΒ όει· Ιιιιι!ιο!ιεε!ι-!ιιι·ε!ι

Ιιώεπ Μιι·ιεΜειιοπ ιιι Ε!ιεεεώεπ οι!ει· ιι
ι

ιι·εεπιι εἱπει· επόει·επ Βειιιώιιιιε
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απιοι·ενοι·ι'επ ·«νει·όεπ εοΠιοπ, όενοπ Μ: ιπι1: ι«ειπεπι Ψοι·ιε όιε Βεόο.
Πει· Αι·ιιιιει 10 όεπ 0οπεοι·όπιεε πεειιιιι€1 παι· ιπι Αιιε·επιειπεπ όιο Πτώ
Ιιώε δαι·ιεόι«:1ιοπ Παει· Επεεεειιεπ από απόει·ο ιιιι·ώιιώε Βοοιι1εεπώεπ
πει όεπ καιιιοιιΕεα. Βοι· δ. 8 όεπ και· Ααει'ιιιιι·αιιε; όεπ Απ. 10 όεπ
0οπ«:οι·όειε ειιεεεεπεπ θεεετεεε νοιπ 8. Οε1ο!›ει· 1856 Μ” «Με ΕΜ:
απεείοροπιιοί2επ όει· Κει|ιοΜεπ εεε: παι·, «ιεεε όει· Κειιιοιιιι πι: εειπε
?επεσα επ όιε Επιιιοιιποιιεπ Κιι·«:ιιεπεεεεισο Βειιαπόεπ πει, από ιπππ Μπα
όει·εαε παι· όιο Ροι€οι·απ8 πιοιιεπ, όπεπ παώ όει· Ρι·«πεετεπι, ανοιοιιοι·
ιπιι: οιπεπι Κειιιοιιι«επ ειπε Ειιε εώιιεεεεπ πω, πιώ 8ει“ειιεπ ιεεεεπ
ιπαπε, όεεε όει· ΚιιιιιοΙιΕ «ει» εεἱπο Ρει·εοπ ι«εώοιιπώ ιιπ από όιε Μαιο
ιιεώεπ θι·απόειιι.πε πιώτ νει·ιιιαεπο οόει· ιιιπεπ εανιιόει·ιιππόιο. Ναι·

οιπο Ρ«›ΙΒε όιινοπ, ό«ιεε όει· ειπε 'Γιιειι ιιπώοΙιεώ Με, από παι· πιιι

Βιιώειώτ επι' όιεεεπ ιετ ιπι 5. 15 όεπ ΕΙιεπεσε!εεε [ιιι όίε Και!ιοΜεπ
Βοειιιπιπτ, όεεε «Πε Ααΐε·εποτε πια εἱπει· Βεπιιεώιεπ ΕΜ, ”εαώ ιπ όει·
Βιιώοιιε«:ιιεπ ΡΓει·ι·ιιιι·ειιε, ιππει· όει·επ Βεπιι·ιι ·όοι· πιώτ ι«πιιιιιιιεώε Επε
ανοι·ιιει· ινοιιπ1:, νει·ιιιιπόι81: ανει·όοιι. »Βιιοπεο ιιπ ει: παι· όιο Βιιοιιειώι επι
όεπ ι«ετιιοΙιεώεπ Τιιειι από όιε Πιτ όιεεεπ ποτιιανεπόιΒο Βεοπεοπιαπε εειπει·

Κιι·ειιεπεεεεπε, ν·εεώεια ιιπ 5. 19 νοι·εεε«:ιιτιώεπ «πω, «ανια .,ιιει Βιιοπ
παιτιεοιιοπ ΒιιώοΠεώεπ από πιοιιιιιιι1.ιιοιιεειιεπ οιιι·ιετεπ όιε Βιιιιιιι·απ8 ναι·
όεπι ιιειιιοιιεώεπ 8εειαοι·εοι· ιιιι€επειιεπ ενει·όεπ πιιιεε.“ Εε Μ; όώοι·

απποει·οιιιι«:ιι, Με ιπ όιειιοπ ι)ιπεεπ ειπε Βεειπιι·εώιιεαπε όει· Ρι·«πο
ειιιπιεπ ιιεΒεπ ω. Ψεππ παει· πιιώ «ιεπι ιιατιιοΙιε«:ιιεπ Κιι·οπεπιεώιε,
πιο επ πιοιπειε εαιεώοπεπ. ανεππειειοιι εισαι ικα Ζειτεπ από παώ νει·
ιιιιιτπιεεεπ όει· θεΒοπόοπ ιιιώι· οόει· ινεπι€οι· πω: εαπ: όαι·ώΒοίιιιιτι κι
οόει· ενικό, «Πο Ει·ιιιιιι·απε όει· Ειιεεοιιιιεεειιπε όεπ Βειπιεώιεπ Βι·ιιαι:

μει·εε πω· επειιπώπιεπ Μ απτει· όεπ όι·οι νει·επι·οοιιεπ όει· Βιιενει·πει·:
όει· ιιαιιιοιιεοιιεπ Ει·ειειιαπε εΠει· Κιπόοι·, όει· ιπϋΒιιώε1οιι Βεπιιιιιαπις όεε
ιιετιιοΙιεειιεπ Τιιειιεε, όεπ πιώιΙωιιοΙιεώεπ ια εειπει· Κιι·ώε ιιιιει·εαΓι'ιιιι·οπ,
από όει· επτδεεεπεεεοιετεπ Ζαεεεε όεπ πιώτιιειιιοιιε«:ιιεπ 'Γιιειιεε; επ Μ;

όαι·παι' πα Βεπιοι·ιιοπ, όπεε ιτειπο 8ειπιπώιο Πιο πιιιΒιιώ Μ, οιιπο όεεε
ειπ ΤιιειΙ οόει· ιιειόε ια ιιιι·επ ι·ειι€ιϋιεπ θιι·απόειιιεεπ πεειι€ειιεπ, από
ό«ιεε ιπαπ εε επι' ιιειπει· 8ειτο νοι·ινώι·επ Μπα, ανεππ όει· ΤιιειΙ, κνειώει·
ιπ ποιπει· ΟοπΓεεειοπ πεειι€ιπτ. αεπ εοιπει· Κιι·ώο ειπε Μωπειιι€απε από
ιιιι·ώΙιοιιε Ηιαόει·πιιιεε, κνοιιιπ παώ όιε νει·ενει8ει·απε όεπ ιιιι·ώιιώοπ

Ααι'εεποιε από όει· Ι«ιι·οΜιειιεπ Τι·ιιααπ8 Βώϋι·ι, ωεωι. Εε Μ; όπιιει·
εαώ όεπ Ρι·οτεειαπιεπ απνει·ννοιιι·ι, ειπε Μιεειιιιιι€απ8 από Ηιπόει·πιεεε
ιιι: όεπ ιιι·οτεετεπιιε«:Ιιεπ ΤιιειΙ 1'εετιιαεεπεεπ, οόει· ειπειιεειιαι·ι'επ, αιεΙειιοι·
ιιει ΒοιιΙιεεεαπι; ειπε: Βεπιιεοπτεπ Βιιο νοπ εοιπει· Οοπίεεειοπ αν” πεώειΜ.
Ψεππ ειε παει· παώ όει· 3ειειεοπ ρι·οτεετεπτιεοπεπ Αα11εεεαπΒ όει· Πα
ιιιοιιώειιιειτ όει· Κιι·«τιιε από όεπι όει·ιιαι' πει·αιιεπόεπ Βι:«ιπόραπιιιε όει·

Ππιοπ από οοπεε«1αεπιει· Ψνειεε όπόαιώ ΒεΒιιιπόε€επ Ιπόιι1”οι·επτιειπαε

(νει. Βίε·Μει· Κιι·ώεπιεώτ 5· Από. δ. 2, δ. ?Β Β. 157. δ. 241 από
νει·πιπόο «Μπα "”αί!ει· Κιι·ώεπι·. 12. Από. δ. 3 δ. 3 Βεεοπόει·ε Ποιο 1.
5. 84 Β. 68) ποιώε Βεεειιι·ιιπιιαπποπ ααϊιαειειιεπ πιώ: απ· ώαπιιώ
ιι«ιιιεπ εοιιτειι, πο ι«ϋππεπ ειε όει·αιπ όει· Ι«πώοιιπώεπ Κιι·ώε πιώ: εα
ιπαι.ιιοπ, «ιαώ ιεπε όεπ ιιπώοιιεώεπ Ποεπιεπ νιόει·ειι·ειιεπόε Αα1ιεπεαπε
όει· Κιι·ώε επεαπώπιοπ από όιιιππώ όεπ θι·απόεπτε όει· θιειοιιΒιιιιΒιιοιι
όει· Βειιειοπ παώ αει όεπ ΒεπιιεοΜεπ 1Ειιεπ από όει· Ει·ειειιαπις όει·

Κιπόει· επιπνιεπόεπ. ,,Νιεπιεπό ι««ιαπ ααώ,“ αππ απε όει· Ψοτιο
όεπ (.ιειόιπειε τι. Βαιωε|ιει· ιιι όει· Βιιιαπε όοε Βειειιει·ετιιε νοιιι Π.
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Βεραι:. ν. α. πα !ιεαιεαεα, ,,ΙΕαΒαεα, αεεε Μεεε νε:Μιιαααεεα :εια

ΜιιααρααΠε ειαε: ε:ιιειεα :εΙἱΒἰϋεεα Πεεει·πεαιςαιι€ αετ:αε!πει: απ· Μίεε
|ιεΙιεει Ιιιιαεα ααα Νιειαεαα Ιιιιαιι αει· Ιιει!ιιι!ιααΙιεα Κιι·εΙιε πααιαιαιεα, αεα

ΒιαιιαρααΜ αει· ε:αειειι ι·εΙιειαειειι Πεαε:κεαΒιιαα πα νει·Ιαεεειι.“ Βια· Με”
απ" Μάι ειαε: ΒείεΠειι Ιαεεεα ααα εαϊ:ειαιτ !ιαΙιεα, :Με Με Ρε:ιεἱειι
ιια Βιιιαε αε: ειαεα οαει· ιιααει·εα Οοαΐεεειοα αεαι: ΜεΙι ααεαιεε!ιεα οαε:

Βεαιεἱαεεια αα:ε!ι αεα ΒΙιενε:τι·εε αιιαει·α. Πεαα ε: ιααεα αἰεΙι 'ια εαεα
ε;είαΙΙειι Ιεεεεα, ατεαα εια ΤΙΜ! εαε: Ιιειαε και· ειιαει·εα Οοαι'εεειοα Μια
τ:ειεα. Ια Βει:εα αε: Μ. 43, 56, 57 αεα ,,θε.ι·ε2εεε Με: Με Εεεε
αει· ΙίαΕΙιε!Μεα·· αι εΠε:ΜαΒα ειαε Ααε!εεααε ιαϋ8Ιἰε!ι, ανει·ιιεε!ι ία: Με
αειι·ια Βεπειο!ιαειεα Γεια: Με Ρι·οιεαιεαιεα εαεα Μ: Πι:ε Ρε:εοιι αε:
ΒεαιοΙιεεΙιεα ΕΙιεΒεεει:48εΙιααΒ ααα ΒιιαιοΙιεε!ι-Η:ε!ιΙιεΙιεα αα:ιεαιετιοα απ:

ααι·ἔε:Ιἱε!ιειιι ΖννεαΒε ααιε::νο:ϊεα αεια εοΠτεα, ααα ανειια αιαιι εαεα:
_ιειιε ΑααΙεεααι; εαανειιαεα ινοΙΙιε, ανα:αεα ια: ΒεεΙιιίε:τίεααΒ αε:εεΙαειι
Με ια αει· αεια:: Με: Με Απορ:άεΙιε αει· Ρ:ε£ε:£απι'επ ααα ια αε:
αεαειαεα ΒαΙιι·ιίι :σε Γε.π!ει· ιιαεεεε!ιεαεα εαεα ιιααεαεαιειεα θι·αααε
εε!ιανε: ία Με Ψεεε ίειΙΙεα. Πιια εε Ιἱεεεε εἰε!ι εαεα αεα!ι αει· Πιιιν:ειε
πι' Ρ:ααΙι:ειεΙι ΙιιαιαίαΒεα, να εααε: εἰα εεεεΜεαεαε: Ρ:ετεεαιαι, ανεαα
ε: κνἱεαει· Ιιει:αιΙιειι «και, ααεεε: Ιιιιιιαεε εε!ιειι ιιιααιι. ΑΜ: ειαε εεΙε!ιε
ΔαεΙεεααε εεΙιειιιτ ααα ατεαει· ιιοι!ινειιαιε αοεΙι :ἰεΙιτἰἔ ια αεια. Εεεε:
ιαεα αϋιαΙἱεΙι Με Πεαει·αε!ι:ιίτ Με ΒΙιεεεεειιεεε Με αεα αεαιαεΙαεα νει·
εαεεεΙιεααειι Βιαιεε:ΙιεΙιειι Ρατειιιεε Με αεεεειι ΒιιιΙειιααε Με Λαμ, >¦9
αεια: ΜεΙι Με ΖννεεΙε αεα θεεει:πειι πια:: ,Με νο:εεΙι:Είιεα αεα !ια:εει·-α
ΙιεΙιεα ΒεεΙιτε Με: Με ΕΙιεπ αει· ΚαΠιοΜεπ :Με αεα Απ/εταετωπρεπ
αει· ΙιαΜε!ίεεΙιεπ Κατα:: ια ΒἱαΕΙαα,ς ικα εειιιεα. ,,ΠαΙιε: Ιιεειι€ι αει· α

. 43
αἱεΙιτε Ψεἱιε:εε, Με Μ: αεα αε: Ικαι!ιοΙιεε!ιεα Κι:εΙιε ααΒεαό:εααεα Παε
αιεἱΙ Ιπϋααε αα: Με !κεαιοΙιεε!ιε ΕΙιεεε:ιε!ιι Με: Με ειι1τιμειι εεἱαει·
Εεε @Με ειαεια αιεΙι€!κειαοΙιεεΙιεα θα:ἱετεα) εαιεε!ιειαεα, εε αε.εα αε:αια,
ατεαα ααα Βιιι!ιοΙιεε!ιε ΒΙιεεε:ιεΙιι Ιιεἱ ΕΙιεατι·ειιιαΕειι:εα - ααα ἰι

ι
,φαω

ΕΙιεα Ιποιαιαεα εοΙα!ιε Βτι·ειτἰΒΕεἱιειι οΙιαεΙιἱιι Με: να: - Με: Με ρε:
εΒαΙιε!ιεα ΒεαιεΙιαιι€εα αεα ΒειΙιεΙἰεεΙιεα ΒΙιεαιειΙε ει·Ισεαατ. εαεα αα:
Μεεει· εια Με αεείαΙΙαι€ειι ΒιιτεεΙιεἱαααΒεα Βεααιιαεα Μ, ανιῖΙι:εαα αει·
ενιιααεΙιεεΙιε Τ!ιεΠ ΑΠεε ιΙιαπι Με Ιεεεειι Ιπαιια, νεα ι!ιαι αεια θεανίεεεα
ε:ΙεαΜ. Π:: δ. 66 σπαει, ανεαιι ιιατει· Με ΝἱεΜΙιετΙιοΙἱΙιεα Με (ΜΙ
τἱΒΒεἱι ειαε: Βιιε ια Γ:αΒε Βοιααιε, εε ειιιαεΙιειαε αεα Μ: Με Πιε
εεε!ιειι αι:ει· θΙααΒεαανε:ινειιατειι :ιαειαιιαιεε θει·ιε!ιι:. Ψειια εεε: αει

αει· Βε!ιΙιεεεαα8 αει· Με ινεαἱεειεαε Βἱα ΤΙΜ! αε: Ικαι!ιοΙιεεΙιεα Κἱ:εΙιε
αμεα:: ω”, οαει· αεἱαε θαιτεα ἱα Με |κεαιεΠεε!ιε Ιἰἰ:ιαιε ειαεε::ειεα
εεἰειι ααα Μεεε ερϊιιει· νιώσει· νε:Ιιιααεα !ιαιτεα, εε Εεαιιιεα, νεαα ααα
ειαε αιε!ιτ αε!ιιααε:τε Ε!ιεεαΙιειαααι; εαεα ρ:οτεειεαΠεε!ιεα θι·αααεαπειι

Μειιεει'αααειι Εεεε, Ηἱιιαει·αἱεεε, ανε!ε!ιε αεια ΙκαιΙιοΙιεε!ιεα Κι:εΙιεαεεεεπε
ί:ειαα ανα:εα, »και εαεα Με θ:ααα αι:: αεΒιιιι€ιειι αα€είαΙι:ι: ννε:αεα,
ανειια Μεαε Εεε να: αεια ΚαιΙιεΙιεαΙιειι ΕΙιεΒε:ἱεΒιε ἱα Βει:αε!ιι 8επεΒειι
ν:ε:αε, στα π. Β. αοι!ικνεααιε ανει·αεα Βεαιι ιαιτ ΒαεΙαιἱε!π εαί εἱαειι
ΚιιαιοΙιΕεα, αε: ΜεΙι ιαι€ εἱιιεια ποιεΙιεα ρ:ειειαεατιααΙιειι ααα απαε
ετααιιεε!ι €ειιεΙιιεαειιειι Β!ιεεειιεα πα ειαε: αεαειι Με νει·Ιιιααεα, θα:
ανειια εἱα ἱιι εἱιιε: αεαειι ρ:ετεειαααεε!ιεα Με Β:πεαειει· Με ΒααιοΙιεε!ιε θ:
αἱαετἰοα ειαιιΕιια8ειι να!. ΠεαεεΠιεα θεαεαΙ:ειι Με ιιαι· κινειται: ααα
αει· ίο!εειιαε δ
. 57, ἰααεια ει· καιω :Με Πει!ιοΙιεε!ι-Η:ε!ιΙιεΙι - Με
ΠΜ: .αεια Με· ΜΜΜ. Μι·:Μα:εεΙιε Π. Μπα. 1.4



21ο α” Μπιτ. 0οποοτππι ααπ πιο μπα”. 1ιοποιοοο!ιπαπ.

οπ ια !!'ιιι!οπ ποι· ο!ιοπ Βοποαπιοπ Απ ικα !ιοττπο!ιτοα ιιοπινιοαπιε οιοτποπ
Επαπ -- οιπο ιιτσιοπιππιιπο!ιο Ε!ιοι:ι·οππαιιο; πιο!ιι οο!ιο, οι·οπα !ιοι Βια
Βο!ιαπε ποτ Βιιο οι·οπιππιοαπ Βια 'Ι'ιιοι! ποι· !ιαι!ιο!ιπο!ιοπ !(ιτο!ιο ππο!ιιιοτι
!ιπιιο, σποτ πιοπιι ποιοι Ροτπσαοπ, πιο πιο!ι πιο πιο!ιτ !ιπι!ιο!ιπο!ιο Οιιι·ιπιοπ

ο!ιο!ιο!ιιοα, ια πιο !ιπ1!ιο!ιπο!ιο Κιτο!ιο οιιι€οιτοιοιι νιιι·οα, ποι οπ παο!ι,

ππππ ια ποτ ?οιπο πιο!ι !ιοιπο οιιοποι· οιποια πιο!ιτ !ιπ1!ιο!ιπο!ιοπ Βο!ιοιοππ
!ιοποπαι:πιππο ιιαδοκινοπποι ποαοπ. πιο πιοπο νι'οιπο πιιπ οιπο πατο!ι πιιπ
Κπι!ιο!ιπο!ιο πο πιο Κπι!ιο!ι!ιοπ Βο!ιοππο Βιιοτοο!ιτ ιιι ποιαοι· Ψοιπο απο
οποιοι, ππππ ποιοι· Ρτοιοπιπατοα ιιοιαο Πιτ π!!ο Ρτοιοπιππτοπ οι!τιπο Επο

1ι·οπιιααο· ιποι;!ιο!ι ποι ιιι Ρο!!οιι, πιο οπ ι!ιποπ ι!ιτ ρτοιοπιοιιιιπο!ιοπ Επο

τοο!ιι οτ!πα!ιι, ααπ ια !ιοιποι· Βοπιο!ιααπ ινιτπ ιι!ιοτ!ιπαρ$ ποπ Ρι·οιοπιππιοπ

πιο ι!πιοι·ινοτιααπ απτοι· πππ !ιπιιιο!ιποιιο Ε!ιοτοο!ιτ και· οποιο εοπιπο!ιτ,
παπποτ πποπ πιο οπ πιο!ι ποι'π!!οιι πιιιεποπ, παππ πιο Κπι!ιο!ιποα απ· πιο!ι
πο!ιιπτ ιιααιοι· ποπ Επιιιο!ιπο!ιοπ Μππππιπο παι·ο!ι πιο ιΣατπο!ιοιπαπποπ ποπ

Επιιιο!ιπο!ιοπ Ε!ιο;ιοτιο!ιιοπ πα θι·αππο !οποα !ππποπ, πιπ!ιι·οαπ πιο Ι(πι!ιο
!ιποπ οπ πιο!ι ο!ιοαπσ οοιπ!!οπ ιπιιπεοιι, πιιππ πιο Ρι·οιοπιππιοα πιτ πιο!ι,

ανοππ πιο πιοιι οοπο!ιονοτι σποτ τοτ!οιπτ ιαιιιοπ σποτ ιι!ιοτ ι!ιτ Τ!ιαα ααπ

[ποαοπ ιπ Ειιοπποιιοπ οιποτ Επιπο!ιοιπααο; !ιοπιιτίοιι, πιοιι πα ι!ιτο οιοοποπ
!ποι·ιποπ ααπ πα ι!ιτ οιιςοποπ (ποτιο!ιι ιιιι!ιοα.

πιο Βοοιι!ια2 στοπ! οι'οΙι πω, παπι· πο: ποιοι·ι·οίοΙιίοο!ιο θοιιοοι·πα2
ία !ωπιοπι οίπει:ροπ ΡαοΜο πιί2 πω· αοἰΖοπ Γιοί!ιοίι και! ποιο.ιιιιοποιοιοιι
και! θιοιοΙιποι·οοΙι2ίριοιο πω· Ρι·οιοσιααιοπ ίπ Ψιποι·ορι·αοΙι πιο. πποπ πιο
Ρτοιοπιπαι;οπ ια Οοπιοττοιο!ι πο!ιοπ @τα πιο! ιιοπποτ εοπτο!!ι πιππ, πιο πιο

Ι(οι!ιο!ιΕοιι ιπ ποπ ιποιπιοπ ιι!ιοτπ·ιοποππ ιιτοι:οπιπαιιπα!ιοπ Βιππτοπ απο ι!ιτοτ
ιιοπιιιν ι·οοιιι!ιο!ι !ιοτοιιπ ιιοετιιαποιοιι Ααπιιτιιο!ιο ι!ιπιππο!ι!ιο!ι ποπιο!!ι πιππ,
ααπ πω", ιαποι'οι·α ιισο!ι Βοπο!ιτοαπαπποπ ποτ Ρτοι:οπιπατοπ ιπ Οοπιοττοιο!ι
!ιοπιο!ιοπ, πιοπο !ι!οποο Γο!ποπ ποτ 1'ι·ιι!ιοι·οπ !ιΜοτιπο!ιοπ Ποπιπ!ιαπο ποτ
ϋπιοι·τοιο!ιιπο!ιοα θοποιοεο!ιααπ πιππ, ααπ ππππ οιπο Ααί!ιο!ιαπο ποι· πιο ?τσιπ

πιππτοπ ια θοπιοι·τοιο!ι ποο!ι !ιοπο!ιι·πα!ιοπποπ θοποιοο ααπ νοι·οι·ππαπποπ
ππ!ιοτ ια !ιοιποι· Ψοιπο οιπο Ααι'ιιο!ιαπι; σποτ Βονιπισιι ποτ Βοπιιαιιιιαιιποπ
ποπ Οοποοι·ππι:π ααπ ποτ πιιπ πιοποια ια νοτιιιππαιιο πι:ο!ιοπποπ ποαοτοπ παππο

ποποιοιο ααπ νοτοτππαπποπ ιιοι!ιιο ιιιπο!ιτ. Με πιοπο Ψοιπο Μ: παο!ι ποι·
Βοινοιπ οο!ιοι'οτι, παπα πιο νο!!ο Β'τοι!ιοιι ποι· !ιοι!ιο!. Κιτο!ιο απο: πιο
ποτ Ρι·στοπιππιοπ παππο!ι!ιοποι. !)πειπ οιπ Οοποοι·ππι: ποτ Βιππιπεονπ!ι
8οποπιιιιοτ ποτ Επι!ισ!. Κιτο!ιο νιο!ο Βοο!ιτο οιαι·πααιτ. πιο πιο Βιππιπποννπ!ι:
πιο!ιι !ιπι:, πιοπα πιο ο!ιπο οιπ θοποοι·ππι σποτ ο!ιπο οιπ ι·ο!!πιιιαπι€οπ
Οοαποτππι πω· πππ Ρι·ιποιιι ποι· πιτο!ι!ιο!ιοπ Β'ι·οι!ιοιτ ααπ Βο!ιιπΜπαπιο·
ποπ και· θο!ιαπο !ιοαιιποπ Επι, ποαοπ πιιι· πο!ιοπ ι'ι·ιι!ιοι· !ιοι·νοι·οο!ιο!ιοα.
πιο νοι·ννοιποα ππιιιτ ποοιιιτπο!ιο!ι παο!ι ποο!ι παι οιπο απο ο!ιοπ πα
Βοοπαποπο ιπ Νοιππο νοτιπππτο Βο!ιτι1'ι απο»

ιιππ οπτοττοιο!ιιιιο!ιο Οοποοτππι πιιπ πιο Ιιτοαππιπο!ιο ποποιπποιιαπε.
Βοποππιιιιτο ποι Ραοιοι 1881. '79 5. Θ. (30 Ετ. ιιι.)

πο Μ: ποτια ια οιαοτ νοι·ο!οιο!ιοπποα Πο!ιοτπιο!ιτ ποι· Κιτο!ι!ιο!ιοα
Βοο!ιιπνοι!ιιι!ιπιππο !ιοιποι· Ειιαποτ ποποιοι:, πποπ παο!ι ποι ποι· παιιιι!οιοπ

Ποατααπ πιοιιι πιοο!ιο!ι Μ, παο ιτποαπ ονο!ο!ιοιπ Αι·ιι!ιο! ποπ θοποοι·ππιιι
οιπο νοτιο1οαπο ποτ Νιο!ιτ!ιππιο!ι!ιοπ πιιπα!οι1οπ, ααπ ππππ πα ιπο!ιτοτοπ

Βιο!!οπ, ππιποαι!ια!ι ποι ποπ Βο!ια!παοο!οποπιιοιιοπ παππτιιο!ι!ιο!ι παπποπιιτοο!ιοα
Μ, ππιιπ παι· ποπ Αιιιιιιαποτπ ποι· !ιιιι!ιο!ιπο!ιοπ Κιι·ο!ιο πιο Βοπο Μ, ααπ παπα
πατ ια Βοττοπι ποτ πιο (πιο πιο ια ποτ ιιτοαππιπο!ιοα νοτιπππαιιοπατπαιιπο
Βοινο!ιι·ιο Βιι·ο!ι!ισ!ιο Αατοποιαιο ιπποιοτιι ιισο!ι πιο: παπποίαιιτι Μ, πιο
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όισ ΕιιιΠ1Ιιι·πιιΒ οόσι· Ψισόστσιπία!ιι·απΒ όσει ιιιι·σΙιΙισ!ισπ Ε!ισι·σσιιω από
όσι· 8σιιιιΙισ!ισπ ΕΙισ8σι·ισΜσ Επι· όισ ΚιιόιοΙἱΒσπ πια ιινἱπΒσπόσι· από ιιπσ|ι

παι·ΒσιΠσ!ι σιισσατιοπεΠιπισσι· ΚιιιΙ'ι. ννισ ια Οσετσιισἱσιι ποσα ιιισΜ; σπιτι

Βσίαπόσπ πω) από ια Βσιι·σιϊ όσε νσι·πιασσπεσιννσι·Βσε (πιο ια Ρι·σπεεισπ
:επι νστιιαιισσι·απε νοπ [.ιιπόεαισι·π από Ηιιασσι·π πασα όἱσ ΕιπννιΙΙι€απΒ
όσι· Βσεισι·απε σι·ίοι·όσιιισ!ι, επεσσι·όσιιι ιι!ισι· όσι· Βι·νισι·ιι νοπ θι·από
σιασΕσπ, νοπ ΕιΒεσιιιιίισπ από 8σ!ισπΙιαπ8σπ ιπ Βσννἱεεσι· Ηϋιισ νοπ όσι·

αΙιι·ισσπε ποσα πιι·εσπόσ νσι·εσεισιι ΒἱπννἱΙΙἰΒαπΒ όσι· Βιιιιιιιιι·σ8ισι·απε ιια

Ιιᾶπεἰε απ) όσι· Μαιο!. Κιι·σΙισ ια Οσεισι·ι·σισ|ι ει·ϋειισι·σ Βσσιιισ ει: ΤΙΜ!
εσννοι·όσπ εἱπό Με ἱιι Ρι·σαειισπ, ιινίι!ιι·σπό όιισσεσπ ιπ ιπσ|ιι·σι·σπ σπόσισπ

ΜΜΜ πιισιιιι€σπ ΡαπΕισπ όἱσ ΜιόιοΙἰεσιισ Κιι·σιισ πω· ιιπΒΙσισιι παπειι€σι·
εσεισΙΙΙ: πι, Με όοι·τ, από εναι· ιιιισΙι €σι·πόσ ια όσιπ]σπιεσπ, ανσΙσΕισι·,
πισππ ιιιισι·ιιιιαρτ σιπσι·, εαπ Ισισιιτσετσπ νοπ ροΠιισσιισι· Βσόσαιππε εσἱπ
Ειπα: Ιισι Βσεσιιιαπις όσι· ιιιι·σΜΜισπ 8ισΙΙσπ, ἱπσπσποπόσι·σ όσι· ΒΕπσ!ιοιεαΜσ.
απ· »από Μι· όἰσ Ιόσσ όσι· 8Ισισπιππσειι€σπ ι·σΙα;ιαεσπ από Ηι·σιιΙΜισιι

Ι·'ι·σιΙισιτ από 8σΙπετεταπόίΒασιτ απ· Κιιι!ιοΙιΙισπ «π» Πα· Ρι·οισσωπισιι πι
ΒσιιαισΙιΙσπό από Οσειιιπιιιτϋεισι·ι·σισιι σιπ8στι·σισπ. να ιιιιιισπ όιι!ισι απσσι·σε
Ψιεεσπε πο ιια παμπ, Ιισιπσ σιπειΒσ ΒιιτΙιοΙισσιισ Βιιιιιιιισ μέσα από.
από ιι!ισι· ω εισΙι ια όισιτσιπ 8ιπιισ όισ ΒιιιιιοΙιεσιισ Ρι·σεπσ, ινσππ πασα
πισιιτ πο σἰπεσΙισπό, πσΙιοπ παω σπεόι·ασΗισ|ι Γαι· όισ Ρι·οισεαιπισπ- σπα
8σηιι·οσ!ισπ. Ψιι· νσι·ννσιεσπ ια όισπσι· Βσιπσ!ιαπε πιιιιισπόισ!ι πασα σαι' όἰσ

ιάαμόαφσι· Ρυσ!ιισι'2απρ (Βσιισι·ιιτ-Απιι€ιι!ισ: Πσα!α.·Ναπό, ν. δ. 1860.
Ντ. σ. ε. ω, πι». αν: π. 846 σ. απ”, Ντ. ιι ε. στ, Ντ. 2ο ε. πι.)
ινσΙσιισ πσι (ια όσι· πιιΙστει: 8σπσιιπισπ Παιππισι·) πασα επί όἱσ Ει·ϋι·ισ
ι·απεσπ όσι· νοιτιισιΙσ ι·σΙΞΒἱϋεσι· Ρι·σιΙισπ: ια όσπ ΗιιισιιΙιι·ισϊσπ όσι· σιιισιἱ
Εσπιεσιισιι Βιιισιιϋίσ ποιῆσαι. απ· Βϋππισπ πππ πασα ιιιισόιασΗισΙι σα!
"κι εσΙιι· ιιπσσεσιισπσ όσαισσ!ισ Βϊεσιι6ϊ'σ, νοπ όσπσιι όσι· σιπσ όἱσ Ύστ
επιπιπ!απ8 όσι· πωπω πα Ψαι·:Βαι·Β ιια δ. 1858 νσιιιιιΙιισπτσ, όσι· σπόσι·σ
με: όσιιιισπ ΝιισιιίοΙΒσι· απι' όσιιι νοι·ιισι· νοπ ]σπσια ἰππσΒσΙιπΒισπ ΒιεσΙιοι'ε
πω» απ, Εισι·πισπ, όισ εσΙιοπ κι· 20 όπιιι·σπ όσιπ Μιπιεισι· νοπ ΑΜΙ ἱπ
Βιιισι·π €σΙσπσπΠιο!ι νοι·εισΙΙαπσσπ ιπιισιιισπ, Με όσιασΠισ ειισιι σἱπσ Βια

νιι·ΚαπΒ ιπ όἱσ ισΙἱΒἱϋσσπ νσι·ΙιιιΠπισεσ όσι· Ρι·οισειιιπισπ σι·Ιεια!ισπ ιινοΙ|ισ,
απι όιόαι·σΙι όσα ι·σΙἰΒἰϋεσπ Βιιιπ απισι· όσπ Ρι·οτσειιιπισπ εσΠιπι ιια !ισπσπ,
ιιιόσπι σι· Ιισπισι·ιιισ, πιιπ πιόεεσ όοσιι νοι·Ιισαεσπ, όσπε πισιιι όἱσ Όσα

όσαπσπισπ όσα Ρι·ο2σεωπιιειπασ όιιΜπ Γαιιι·ισπ, όιιιιει όισ Ρι·οισπαιπισπ απι

Επόσ πιώ: σιπιιισΙ ιιισ|ιι· ιια όσα Πιισσιπ θοΕισει 8ΙιιαΜσπ. Βισ Ιισιόσπ
ΜιόιοΙιιισ!ισπ Ψαι·όσπιι·ιιασι·, @τα πσιόσ ΒιεσιιαΕσ, σι·ιινισόσιισπ όιισσασπ,
όιισιι εισ|ι εοΙσιισσ όαι·σιι ιισσιιόννσΙσΕισ ειιιιιιΙισΙισ Βσιισ|ιι·απ!ιαπι;σπ οόσι·

Βιππνιι·Εαπεσπ όοσ!ι πἱσ|ιι σι·ι·σισιισιι οόσι· νσι·Ιιιπόσιπ Μαιο. απ· Μάσα
θσΙσΒσπΙισιτ, όσπ σιπσπ όἱσεσι· ιιοσιινται·όιεπισπ ΒἰεσΙιϋΙ'σ πασα σιπασΙισπό
Παω· όἰσ νσι·Ιιιιιτπιιιεσ όσι· Ρι·οτσσαιιιισπ ια Οσετσι·ι·σισιι ιια νσι·πσ!ιαισπ από

όοι·πσΠισ ι“ιαιισσι·ισ ειπα ια νιόΙσι· Πσπσι·σιπειιιππιππσ· απ: όσπ νοπ απο πω·

απεεσία!ιι·ισπ θσόιιπιισπ. Ισόσι· ΚιιόιοΙΠι ω» Ρι·οισειιιπτ ια ιιπιισι·σιιι σοπ
ίσιισιοπσΙΙ 8σιπιεσιιισπ όσιιαισιισπ νιιισι·Ισπόσ, ινσΙσιισι· εισιι νοπ όσι· Ψα!ιι·

Ιισιτ ιισιπσι· ΒσΙιειοπ από όσι· ιιαΕ εσιπσπ Πο8ιπσπ Ιισι·αιισπόσπ Κιι·σΙισ

αΙισι·ισπ8ι: ιια, ινιι·ό μπάσο ιπι νσι·ιι·ιιασπ στα' όισ ιππσι·σ 86Μισιισ Κι·ιιίι
από Ψιι!ιι·Ιισιι ιισιπσι· Κιι·σιισ από ιπ όσισπ σιέσπσιπ Ιπισι·σσεσ όιιιπιτ σἱπ

πισι·ιιιιιπόσπ εσιπ, ινσππ απΙ:σι· νοΙΙσπιπόι€σι· Βσσιρι·οσιαιτ από πνιι·ΕΙισιισι·

Ριιι·ιται ια ιιΙΙσπ όσπιεσιισπ Βαιιιισπ όισ Βιιι!ιοΙΜΙισ ννισ όίσ ρι·οισιιαιπαεσιισ
Κιι·σιισ απεσιιιπόσι·τ νοπ όσι· 8τιιστεσσινιιΙι από νοπ όσιιισΙΙισπ πιιισι·ειϋτιπ,

Η"



212 Αιιητι1ειιε άετ Ρτσιευιετιιετι κι 0ειιιεττειειι.

ειπε!! Με!! άἱε ΒεεΙιτε άετ ιιιιάετειι Οοιιίειιε1οιι άεάιιτιάι νετΙειιιά ενι1τάειι,
πι!! Πιτειι ει€ετιειι Ητε!ιΙΜιειι ΜΜεΙ 11ιτε ΨἱτΙτεειιιΕεἰ£ ιιιιά ΤΙΜΜ
τω: ενεττειίετιιά ειι€1'ιι!τειι. Πειιιιι ιι!ιετ 81ειο!ιιιιι1εειΒ ἱιι ιιΠετι άειιιιιιι!ιειι
Βιεειειι ειπε εοΙοΙιε 8ιεΙ!ιιιι€ εοιινο!ιΙ άετ Βιιι!ιοΙιεε!ιειι Με άετ μετε
επειιιιεεΙιετι Κ1το1ιε :ιι ΤΜ!! ενετάε - ιιιιά άετ ετε!ετειι Μάι ιιοι:|ι νἱεΙ
ιιιεΙιτ άιιτιιιι, Με άετ Ιειιιιετειι - 80 τιιϋειειε ειπε ειισάτιιε!τΙιε!ιε ιιιιά ιιιι
τιιινειάειιιιΒε ειιι:ερτεε1ιειιάε Βεειιιιιιιιιιιι€ ιι

ι

άὶε άειι1εοΙιε Βιιιιάεεεειε ιιιιί

Βειιοιιιιιιειι ιιτιά ειιεάτιιεΗἱε¦ι Με Βετιιετ&ιιιιΒ τιιιιπι€είιι€τ ιιτετάειι, άιιιιε
ιιΠε ειι18ε8ειιε1ε!ιειιάετι μετά!τιι!ιιτειι Βειιιιτιιιιιιιιι€ειι ειιι ίι1τ εΠειιιει! άιιτιιιι:

ιιιΒ!εισ|ι ιιιι1'Βε!ιο!ιετι εειιι ιιοΙΙτειι. Αιιε!ι ιιιϋειιιε άετ ΒιιιιάεεωΒ οάετ νιώ
τιιε!ιτ :Με επι οοιιε11ιιιιτειιάε ιιτιά εοιιΕεεειοιιε!! ρετιιΜιεε!ι ειιειιιιιιιιειι

ειιιιτεΙΙειιάε Βιιιιάειι€ετιε!ι1 ιιιιιιάτιιεΗιεΙι Πιτ εοτιιρειειιτ ετΗάτι κινετάειι,

ΚΙιι€ειι ι1!ιετ ά1ε νετΙεπιιιιΒ άετ Ητε!ι!1εΙιετι Γτει!ιειτ ιιιιά Βε!!ιειειι1τιάιΕ
Ιτεἰ$ ιιιιαιιιιε!ιιιιειι ιιιιά ειι ειιιεειιεἱάετι.

ΒιεετιιΙιιιιιιΙιεΙι Μ εε ιι!ιετ, άεεε ιιιιιιι ιιτοιεεωιι1ἱεεΙιετ 8ειτε ίοτι
ιιιιΕ11ιτειιά !ιε!ιιιιιρτειι Μ”, ιΙιτειι Βεε!ι1ειι Εϋιιιιτε ιιιιτ θειιϋ8ε ι.τε!ειειει:
ιιιιετάειι, ενειιιι όιε Ιιετ!ιοΙιεο!ιε ΚιτεΙιε ἱιι ι!ιτειι ΒεεΙιτειι, ιιι Ηιτετ Ε

'

τε11ιει€

ιιιιά 8εΙΒειειΕιιάιΒ!τειτ Βεεε!ιτι'ιιιΗ ενι1τάε. Μάτι Μ!! άειι ευ! ρτοτεειιιιι
τιιιιιΙιετι !άεειι Ιιετιι|ιετιάειι, Μ! άειι Πο8ττιειι άετ ΜΜιοΙιεε!ιετι Κιτε!ιε ιιιι
νετττΙιε!ιοΙιετι Βοριά ειιιεε εεττ. τιιισάετιιειι Βιιιετεε ειιεΙι ιιιι1' άιε 1κιι!!ιο1.
Κιτο!ιε ιιιιιτειιάειι, ινοτιιεε!ι άἱε ΚιτοΙιε τω! νοπ άειιι Αιι11τιι€ε Πιτεε

86ιτΙιο!ιειι Βιιί1ετε του άειι ειιιεειιιΒειι ΑτιοτάιιιιτιΒειι ιιτιά Αιι1'ιτϋΒετι άετ
ενεΙάιο!ιειι θειινε1τ ιιΝιϊιιι8ειι εοΠ. (Μ. τω. άετϋΒετ ιιιιεΙι άἰε ετιιτε ΗιιΙΒε
άετ ράρο!!. .4!!εει!!ίοπ ν. 17. Βεπ1ιτ. 1860. πειιε! άεττι άιεεε ριιρειΙιεΙιε
Αιιτεάε ετΠιιι!ετιιάειι ΗἱττειιΙιτἰεΕ άειι ΙιοεΙιιιν. Βιειι!ιο1'ει νου Μάικ νοτιι
2. Πετάει· 1860, ιιιι ιιιιιι!ιε!ειι Ηείιε άεε ΑτεΙιἰνε, εοινιε άειι ε!ιειι

(πιο (Μετά Ιιει Κιτε!ιΙιειιιι ἱιι ΜΜΜ) ετεεΜειιειιετι ιιειιειι Η1ττειι!ιτιεί
άεεεεΠιειι ΟΙιετΜτιειι: δε!! άίε Μ!!ε!!τε!ιε Κίτε!ιε α!!ε!π τ·εε!ι!!σε .ι·είπΡ!
Μαη εε!ιε ιιιιο!ι 14τε!ι!υ, Μ. Π!. 8. 5”, 578 Π”. 8. 590 Π'. ιιιιά Βεάα
Ψεϋετ·'.ιι θεττοιιιιι πιει ά

.

άειιτειι!ιειι Κιτε!ιειιΙεΙιετι δ. 11 Π.) Πετ ΜΜΜ.
Κιτι:Ιιε 8εΒετιιιΙιετ ω!! άἱε Ττειιε ιιιιά Ηιιιιι€τειι άετ νετ1τιϊΒε τιἱε!ι1εεΙ1ειι
(τω. Μπιτ ιιιιεΙι ε1ττ!ιίυ Μ. Π!. δ

.

444). Ψειιιι Πιτ άίε Κει!ιο11Βειι άἱε
Βεεε!ιΙιιεεε άεε θοτιειΙε του Ττιειιι ιιιιά άἱε ιιϋρετΙἱοΙιειι Αιιοτάιιιιιιεειι
ΒεΙ1ειι, 80 εοΠειι άεάιιτε!ι άἱε Ρτοτεετιιιιτειι νετΙειει: πετάω. Μ!! ε!ιειι
εονἱεΙ Βει:1ιτ οάετ Πιιτειι|ιι: Νιιιιιτειι ιιΙιετ ιιιιο!ι άἱε ΚτάιοΙ1Ιιειι άιεεεΙΙιειι
θτιιιιάεϊιιτιε €εεειιιι!ιετ άειι Ρτοτεειιιιιτειι πιτ θεΙιιιιιἔ Ιιτιιι€ειι,·ιιιιά άιι άἱε
Ρτοιεετιιιιτειι νετΙειι€ιειι, άιιεε άει· Μπιτ άἱε Κεάιο11Βετι εντιιιΒε ειε!ι άειι

ιιτοιεετιιιιτἰεεἰιειι θτιιιιάειΞιτειι ειι ιιιιιετννετίειι, εε 1τϋιιιιιειι άιε ΚεάιοΙΗτειι
ιΙιτετεειτε νετΙιιιι€ειι, άετ· 8τιιιιτ εοΠε άἰε Ρτοτειιτειιτειι ιιιινιιιμειι ιτει!ιοΠεε!ι

:ιι πιο. Πιιά ιινιιε ννϋτάε άιε ΓοΙΒε εοΙε!ιετ Κάττιρίε εειιι?!
Ζιιτιι 'Ι'ΙιεΠ ειιιά ειιεΙι άἰε Ρτοιεεωιιτειι ἱιι θεετεττειοΙι, ιιιιά ιιιιιιιειιιΙἱε!ι

άἰε Ψίετιετ Ρτε.ι·σε ἱιι άἰεεειι Ψιάετειιτιιετι Με ειιι!ι εεΙΙιτιτ Βετιιι!ιειι, άιιεε
τω, ιιιάετιι εἱε άιε Ρτεἱἱιεἱτ ιιτιά 8ε·ΙΙιιιτειιιιιάΜπειτ άετ ρτοτεειιιιιιιτε!ιειι
ΚἱτεΙιε νετ1!ιείάιέειι νοΠετι, τω! άεεεειι ω! 5ειιε Ψειειε εΠε άειιΠιιιτειι
ΒεεεΙιτειιΙτιιιη;ειι άετεεΙΙιειι πιι θιιιιοτειι άετ Ιιει!ιοΙιεε!ιειι ΚιτοΙιε τειι!ιι

1'ετ11Βετι. Ετ Μ! άἰεεεε ἱιι ειιιειιι Ιιιιι€ετειι Ατι:ΗτεΙ άεε ΙιιιιεΙιτιιε!τετ Βε!!ιεπ

/ιῖι· Τι”το! απ! Πιι·ατ!!ει·ρ 1861 Ντ. 29 ιιιιά 30 εεΙιτ μι: ιιϊιΙιετ ιιιιιι
ΒείϋΙιτι ιιτοτάειι. Αιιε!ι ιΗιετ άειι ειδειιτΙιάτιι!ιοΙιειι Βεἔτἱ1Τ νοπ θεωἰεεεπε
|ι·οί!ιεί!, άειι ειο!ι ιιτι1ετ Αιιάετειι άἰε Ψἰειιετ Ρτεεεε εε!ιιΙάει Ιιετ, ιιιάειιι
τω Με θεντιιιεειιείτει!ιειι: ιιιιιιιετ ιιιιτ ιιιι θεἔειιειιιπε ιιιιτ Οοιιίεεε1οιι ιιιιά
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Κιι·αΙια, ιιἱαΙιι ιια θεαειιααιαε ααι· ιααιαεενναΙι ααι'ι'αααι, ααααει·ι ιια αει·
Τα·αίει· αεια αεαι· αιιαΙααεαα, ααα εναι· ια ίοΙΒεααει· Ψειαε: ,,ιια
θειιαααειιαϊι·ειαειι α: εια ιιοιιααεΙιεα Βεεατ ααα αεατεατ ααι·ιιι, αααα ιιιαιι

ΜΜΜ αεα Βιαατεα αεια ααα αἰε ααι·8ειΙιεαεα ααα ιιοΠααεαεα ΒεαΙιτε

αεαιεααειι “α”, αααε αιιι!ι ια ι·εΙααϋαειι ω" ιαἱι αει· ΒεΙἱαἰοιι ααααιιι
ιιιεαααιιΒεααεα Βιααεα νοιι αει· Κιι·ααεαΒενιαα εινιιαα νοι·αιιαι·ειαεα αεα

Ιαααεα. Πα ιααιι ααα ααει· ΜιιαΙιεα ειαει· Κιι·ααε εαεα ααι·αΙι ααα Βε
Εεααταιαα ααα αιε Πατει·ανει·ι'αιια αιιτει· ιαι·ε θΙαααεαα- ααα Βατω
νοι·αεαι·ατεα «ω, ασ αειιιαιιαε αιε θεανιααειιαίι·ειαειτ αΙα |ιιι·εα!ιεαεα
Βειιατ οαει· ιαα ειιι Βεειιι ια α" Ι(ιι·αιιε, Με αἱε Ρι·εα.ιε αιε αιοα αεα!ιι,
ααι·ια, α. Β. ΚαταοαΙι πα αεια, οααε ιιααιοΙιαεΙι πα αεια. Βιεαεα αιιι·εα
Πιιαιαιι !ιααειι να· αει· Ρι·εασε αιοατ εινα αααεαϊεαιετ; ει· μα: ααα ιαι·ει·
ιιαααειι ΡοΙειαἱ!ι @μια ααα θεαι:οι·αιιι ααα Με ααι·ια ααει·Ιιαιιαιε θαναι:
αεα Ραρατεα ααα α» Βιαιιααίε ααα αεΒεα αιε Ααοιοι·ιιατ αεα θοαιαΙα νοα
'Ι'ι·ιεαι, ει· αεια ιιιααεααιιαει·ε ααα @ααι· Αεαααει·ααα (ια α" Ρι·απε 1861,
Νι·. 5.) αει·νοι·, αααα αιε Ζαιιιαιααιια, εισαι αεα Ψιι·Ιιαααειι αεα θαααοι·
ααια ααι·ε|ι Δααιι·Μ ααα αει· ιιααιοΙιαοιιειι Κιιααε :ισα εαιαιεΙιεα, Βει·ααε
αοι·ιεΙ αεαεατε, ανια ανεαα ιααα αεα πια αεια Βαοα'αιιαεα Βιιαιειιι αιιαα
ίι·ιεαεαεα Οεαιει·ι·ειοαει·α :α8ειιιαιαετ ιιααε, ααα θεατει·ι·ειαΙι αιιααααναααει·α.

Ααει· αιααι ιιαΕι·ιεαεα ααιαιτ, αιιτει· αεια Νιιιαειι: θεαιιααεααΐι·ειαεα αιι

ασα. ΚατααΠαειι ααα Βεααι; αα ίοι·αει·α, ια αει· Κιι·οαε :τι αΙειαεα, οααε
αἱεα αιιι ΟοααιΙιειιαααΙαααε, ααα Ραραι ααα Βιαιιααι'ε ιια Μιιιαεαιεα ια
ααιιιιιιει·ιι, αεΙιειατ αιε αοααι· αοεα κινειται· πα αεαεα ααα Κα· Ρι·οιεαιαιιιεα

ααα Βειιαι ίοι·αει·α αα ανοΙΙεα, ααα αει· ιιααιοιιααΙιεα θειαιιιααΕεα θαΙιαα

ΙιαααΙααΒεα ααα Ζαβεαιαιιααιααε πιει· νει·ααΙιαιααεα ααα Βεαιααιιααεα ια
Δααιιι·αιια πα αεαιιιειι, αατει· ινεΙααεια αἱε αεΙαατ ιια· ΚαιαοΠαεα ιιιαατ

αεααααι·αααι ανει·αεα Καααεα.
- Παα ααιια αιεαε Γοι·αει·ααα α" (Μασσα

ααιααιαι·ιιιει· Ιαααι αιεα ααι· ααα αει· Αααἱαιιτ ει·ΕΙαι·εα, αααα αἱε Κιι·ιιαα

.ανεαει· ειαε αϋιαιεαε Βαίταα8, αοεα ειαε αιιιαι·ΙιαΙιε, ααει· εαι·ιναι·αιαε,
αεια θεαοααεααοααΕι α;ενιααεαααι'ιει·, ααει·αεααααΒατι·εαει· Μεααοαεα, ασα

αει·α ΙεαιαΙιεα ειιιε ι5'ίααίωασ!α!ι! αει, αιιι αεα διαατααααεαϋι·ιαεα, .ῇ
ε ααεα

ιαι·εα ι·εΙιαιϋαεα νοι·ιιι·αιεΠεα, ειαεα αεεαιιιαιτειι, νοια Δαατιιαα αεΕοι·αει·ιεα

ι·εΙιαιααεα θααι·αΙιτει·, ιαι·εα εαεΙαιαεα νει·αιιιααααεα ααα Αααεαεα ειαεα

Βεανιααεα Βι·ααιεα ααα εαι·ααι·εα διαααεα ιια νει·ααααα'εα ααα, ανεαα αἰε

αιει·αεα, τα αει·εα αααιαααιαε Βεαιαιιααα· αα αοι·Βεα, αααΙειεα ιιαει· ααει·
αιε Πεααι·ια- ααα Βιει·αείαΙιε. αοινι·ιε Παει· αιε ΒαεαοαΙιεαααιιΒεα νει·Πιααιαε
Βεαιατει· ιια ίααι·ειι.“ 8ο μι: ααει·, Με ααα Ιι·ι·ι·εΙααϋαεα ειαεα Αιιαιιι·αεα ει·
αεαεα ααί Βεαεἰιἰ8ααἔ ανιι·ΕΙιεαει· ΒεΙἰΒἱοα ααα Κιι·εαε, ααα ααι· Ηειαανιαιαἱ

@η αειαειαεα πα ειαει· αΙοααειι αεαεαΙει·αιιαεα Γοι·ιιι ααα παιιι ΠεαΙιαιααιεΙ
ιια· αΠει·Ιει και 8ιαααιιααΙιτε α" ΒεΠαιοα ααα Μοι·αΙ νει·νει·ιαεαει· Παω!
ΙααΒεα, ιαα εαεααονἱεΙ Μαι Ιιαααιεα ααειι αιεαεαιαειι, αεαειι ποσα ααα
θαι·ιαιειιιααια ααα αἱε Κιι·ααε ιια: 8ϋιαἱααε θαεαααι·ααι.; ααα Βιιι'ιαιια ααι

Ι·Ιει·ιιεα Ιιεαεα, νει·Ιααδειι, αιιαα ααα Ιι·ι·ι·εΙιααιαεα αεεια·ααΒεα αναι·αεα, αει·

Κιι·εαε αιιααΒεααι·εα Με ααα αιεεω αει· Κιι·εαε αεα ΚιιααεαΒεαειαειι
ααα Ι(ιι·ααεαοαει·α ιιι @ααι· Βειαεαααα θεαοι·αααι πα Ιειαιεα. ινα ννοΙΙειι
ααα Μακ, νεα εα αεαι αεαααΙιεαεα ι·εΙιαιααειι Βιαιια αιοατ ννἱεαει· αιιΕ
Μια, αοααει·ιι ααα ΗεαεαεΙει ααα ΒοαειααειΙαέΒειι αει'αι·αει·ι. Αααα· ααιια
ῇεαε αειιιειαε Ααα“ααααιια αιι·εαΙιεαει· Ι)ια8ε, ι'ι·ειιιαα ειπε ααι· αΠαα πατατ
Πααε α'ο!αε αεα νοι·αιαι·αΙιααεα Βεαιει·αααααγατειαα, ει·ι·εΒι Με αει·αιεαι,
Με α" Τίτο!" ΒαΠιε ααι 8αΙααααε αεα αιι€εαοαειιεα ΑιιαιεΙα αειαει·αι,



Με ΒΙΙιΙΙοει·ερΙι1ε.

ιιιιεει·ε 1ΙεΙ'ειε νει·εεΙι1ιιιι€. ΒιεεεΙΙιε νιΙΙι·ιΙε ,μια άει· Βε1ι·ειιιιιιειι πι!
ΙιεΙεεει·εεΙιιιτειι Β'ι·εΙΙιεΙ1 ιιιιε πει· Διειιε ΖϋεεΙΙοειΒΙιεΙτ Ιιι·Ιιι€ειι, ενεΙεΙιε εστι

@Με ιΙειιι ΠεεροιΙειιιιιε Με Ψε.εε 8εΙιεΙιιιΕ Με. θειε‹Ιε Με θεωιεεεπε
|'ι·είΙιει”!, ενεΙεΙιε ιΙιεεε Ι.ειι1ε ΙιεειειιιΙΙΒ ἰιιι ΜιιιιιΙε ΠΙΙιι·ειι από ιΙοεΙι εε
εεΙιιιϋιΙε ιιιἰεεΙιειιιιειι, Βει·ειΙε 01ο θενΙεεειιείι·εΙΙιεΙ1: Μ εε, Μ· Με εεε
Ιιιιιι€τ. Πειιιι ενο εΙε ΙιεειεΙιτ, εε ε: όει· Πεερο1ἱειιιιιε επιπϋείίεΙι; νο
εΙε 1”εΙιΙτ, ιΙιι Μ; ει· επαιιειυει”εΙιΙἰσΙι.'° (νει·ίιι9.)

ε. Αιιιινοιτ ειι Με «πει 6'εεπει· εεε ιιι Μ. 51 σει· Πειιιιιιιη.ιει· ΝεεΙιτιοΙι1ειι επιμ
ει·ιιεΙαειι ΑτΙΙΙεεΙε, Ιιεττε1ϊειιά Με ιιεεΙιεεειιεΙιτε θΙεΙεΙιεει·εεΙιτη;ιιιιε άει· ι·6ιιι1εοΙι-·

ΙΩΙΙΙιοΙΙετΙιειι ΚιιεΙιε 1ιι ΙΞΙοΙε1εΙιι. ει. 8. 24 8. ΚΜ. 1850. 5εΙιι6αΙει· Με Ποιιηι.
ι.ιεΙι. πι. ω. ΒΙΙΙιει·ετ. Μ. ε. ιιιι ίοΙεειι6ειι ΙΙείιε Με ΑιεΙιινε ιιιιιει· Με ΒεεΙιτε
ιιιιεΙΙειι Με ΒιιΙιι·ΙΙ:: ΙΙοΖε!εἰπ.

Θ. Αιι1ενοι·τ, άειι1εεΙιε, ειιτ' 1εειιειοιιιιιει·ε7ε ΒιειιεεεΙιι·ιΠ: άει· Ρομπ πιιά άει· Οοιιιιι·εεε.
Με ειιιειιι επίι·ιεΙιτιεειι Ρτ01εεΙειι1ειι. ει·. 16. 60 8. Ι.ειιιι58 1800. ΚοΙΙιιιειιιι.

ΒεΙι. 3 ΤΙιΙι·.

7. ΑιηιεΙ, Βει·ιιΙι., ΒεεεΙιιοΙιτε εεε ι·εειιΙΙι·1ειι ΙετετειιειιεΙερΙιειι ΟΙιοι·Ιιει·ι·ιιεΜτεε
εεε Ιι. ΑιιΒιιειιιι πι ΒεΙεΙιειεΙιεη; ιιι ΟΙιει6ετει·ι·εΙεΙι. Ι.Ιιι2 1857. Ι)ι·ικ:Ικ "ιιι
Σ. ΓειεΙιΙΙιιεει·'ε Βιιιειι. 8. ΙΙΙ. πω! 320 8.
Ι7νιι· νειειειεειι επί Με ιιιειιεΙιε ΑιιεετεΙΙιιιιεειι ει·ΙιεΙιειιιΙε Κι·ΙΙΙΙι "κι Μ. Μαϊο

πιαππ ιιι άει· ΚαΠι0ί. Πιερ. 1880. Ντ. 16. 8. 110 Π'.

8. Αι·ιιοΜ. - θεεεΙιΙεΙιτε Με ΟοιιεΙΙιειιιε Με θοιιετειιε ι1ιιι·ι:Ιι Ποπ @Με πω.
ΑΜ Με Μοιιτε θεεειιιο. Αιιε ιΙεπι Ι1ιιΙΙειιΙεεΙιειι Μπεστ” Με Ιιεει·Ιιει1ε1 νοιι
Βει·πΙιει·ά .4ι·ποΜ. Ρι·οΕ ειιι ΙιιιεΙιτι1Ι. ΚιιιιΙιειιεειιιιιιιιι· ιιι 5τ. €ιιΙΙειι. 5εΙιεΕΙιειιεειι.
Ψει·Ιε8 Με Π. Βιιι1ει"εεΙιειι ΒιιεΙιΙιειιιΙΙιιιι€. 1860. ΧΙΙΙ. Με 008 8. ει. 8.
Πει· Βεει·Ιιει1ει· Μ; ιΙιιι·εΙι εΙιιε ειιιΙεεεΙιεΙιε ΑιιεείΒε ιΙει· ιιι Βοιιι ει·

εεΙιειιιειιαΙειι ΟΙνΙΙιε εεττοΙιεε 1854 πω' Με εεεεεεειεΙιιιειιιΨει·Ικ Τσε211.ι

(ΒωιΙε ιΙεΙ οοιιεΙΙ56 :Η οοιιε1ειιεε μι· Ι). Ζωζώ Τσειί, θεεειιιεεε ΝηιοΙΙ
1853. 2 ΜΙ.) ειιίιιιει·Ιιεειιι εειιιεεΙιτ, πιιά Ιιετ Με” άει· ΙιΙοεεειι ΠεΙιει·
εεπειιιιε ειπε ΒειιιΙιεΙιειι€ Με Ψει·Ιιεε νει·ειιεΙι1, πιο ιιιιεΙι Με ειιιεεΙιΙεει€ε
ιΙειι1εεΙιε Πτει·ετιιι· ιΙείΙΙι· επι Ιιειιιι1εειι. Ψιι· νει·ενεΙεειι ειι1' Με εΙιιΒεΙιειικΙε
πιιά ειιει·ΕειιιιειιιΙε Βεερι·εεΙιιιιιΒ ιιι άει· ΚαΠιιιΖ. .Πιερ 1860 Ντ. 33,
ενο ιιειιιειι1ΙἱοΙι εεεειιΙΙΙιει· όει· ΑροΙοειε θει·εοιι'ε «Ιιιι·οΙι δεΙιιυαὐ (ΙΙΒΙ.
Αι·οΙιΙν ΙΜ. Π'. δ. 313, Μ. ν. Β. 300) επί ιΙειι νοιι 'Γεω εεε θει·εοιι'ε
ΒειΙειι ιιιι‹Ι ΒιιΙιι·ιίτειι ει·Ιιι·ιιεΙι1.ειι ΝεεΙιενειε ειιίιιιει·Εεειιι εειιιεεΙιτ ενικό,
σΙεεε θιει·εοιι, εεειιιι ιιιιεΙι ιιιιΙιεινεεε1, Ιιιιιιιει·Ιιιιι ιιιειιεΙιε Ιι·ι·ιΙιιιιιιει· ιζΙΙιει·

«Με ΡηιεπΙιιιιιι πιιά ιΙἰε Κιι·εΙιε ειι1νιἰεΙτεΙ1 ιιιι‹Ι ιΙειιι ειιιι1ει·ειι ΠεΙΙΙΒειιιε
ειπε νοι·Βεει·ΙιεΙιε1 ΙιεΙιε.

9. Αιιι;εΙιιιι·εει· ΡοεπεΙ1ιιιιε, ε. ιιιι1ειι ΠεπιεεΙιΖωπά.

10. ΒιιεΙι ονειι νοιι Εεεε. ΠεΙιει· Ι.εειιει·οιιιι1ει·έε ΠιιεεεΙιιιΕ1.. ει: 8. 23 8. Οπε
1εΙ:Ι. Μιαιιενειι 8οΙιιι. εεε. ιι. 4 8ΙΙΙιει·. (Μ. ε. Ιιιι Με. Πείτε ιιι ι1ιεεει· ΒΙΙιΙΙοεςι·. Με
Βιιιιι·ιΙι: ΒϋιπέεοΙιε Γεαρε.

Π. Πει·ε. Ρερε1 ?Με ΙΧ. Ιιιι Κειιιιι1'ε πι” άει· ΒενοΙιι1Ιοιι. ΕΙιειιι1εε. 1801. (Μ. ε.
.ΙἰϋπιἰεΜε Μετρο.)

12. ΒειΙει· Μ. Ο. Με ΙιειΙιοΙ. Κιι·ο1ιε ιιπ 8ι·οεεΙιει·ιομΙιιιιιι ΒΜειι. Ι·'ι·εΙΙιει·ε Ι Βι·.
1860. Πετάει. ΥΙΙΙ. ιιιιι1 1.118 5. ει. 8. (1 ΤΙιΙι·. θ 8ΙΙΙιει·.)
Π. ε. Με: σιεεεε ειιεεεεειεΙιιιετε Ψει·Ιι ιιιι Με. Πείτε Με ΒιιιιιιΙι: ΒαιΙΞεεΙιε
£'οποεπι1οπ. (Γοι·ιεεπτιιι€ 1°οΙΕ1.)
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Μεοο11ο.

Πο!ισιι· ι!ωι Πι·ηιι·ιιιι. Με. οι·ιΜποΠιΜ!. ΒιιΙΙΙιιιιιιι,
ιιιι· Βοι·ιοΙιιιΒιιιι€ νοιι ΙΗι:Μω·'.ι· ΙιοΙιι·ιιιιιιιι άσο Κιι·οΙιειιι·οο1ιτε,
6. Απ” 8. 786, νιιιι θοΙι. 1ιι:ΗιτιιτΙι Ρι·οί. Μ. Ι'ει·άιπαπά Ψα22ε·ι·.
(Απε Μι· Βο1Ιαι·ιετιεοΙιοιι ΒιιιΙιι€ο ισ άοιι Κ6Ιιι1εοΙιοιι ΒΙάιτοι·ιι. 1861. Μ. 52.)

Ψεσρασἰαιιέ Μι ιιι οιιιοι· ιιι Βοιιι 1856 Ιιοι·ιιιιεΒεεεΙιειιοιι ΜΜΜ ιιι ΙιοΙιοιιι θι·ιάο
ννΜιι·εοΙιειιιΙ1οιι 8ειιιιιοΙιτ, πιο Με Ψει·Μιιιιιι€ απο ΡεΙΙιιιιιισ νοιιι Ρσηιετο ιιιι άιο
Μετι·οιιοΙΙιοιι οιιι ιιι·ιιΙωι· εΙιι·ννϋι·άη;οι· θειιτειιιο!ι Μ, άστ ω επι· 'ΤΙιιιτ ΜΗ: Μπι
ννιιΜιο!ιοιι ΡιιΙΙιιιιιι άσε ιι. Ροττιιιι ιιι ιιιιιιιΜεΙΜιι·οιιι Ζιισειιιιιιοιιιιιιιιε ει.οΙιτ. ΠιιιμΒοιι
ΒΜΜεο· ιιι Βοι·Πιι ΗιοΠι 1858 ιιι άοι· Πιιιίωιι Διιι1ιημι εειιιοε Κιι·ι:Ιιειιι·εοΙιω ιιιι Διι
!ιιιιι€ 8. 788 οιπ ΡιινιΙεἔιιιιιι άσε Κάποτε νιιΙοιιτιιιιιιιι ιιιιι άσε πω· 430 πω, ννοι·ιιι
άστεοΙΙιο «Μπι Ει·ιΜεοΙιοΕ νοιι Βιινοιιιιιι ειπε: ΒοιΙιο νιιιι Βιετιιϋιιιοι·ιι ιιιι€ει·,ςιΜ ιιιιά Ηιιιι
ιιιιτ ΐοΙἔειιάειι ννοι·τοιι «Με ΡιιΙΙιιιιιι νοι·Ιοιιιτ: ,.Οοιιι`οιοιιτεε οι οιι άει:οι·οιιι προ
ΜοΙιοειο άιΒιιιτειιιιι Μποι·επι ΜΜΜ στ οπιιιοιιι μιιιΜισιιΙιε άει:οτιε πειιιιι, Μουτ σωσει!
ειιιι ιιοιτι·πι 0ιιι1ιιιιιιιιιιιιιιιι ;ιοτοπιιω απο” άση;ειιτοε ι'ι·ιιιιιιτοι· πιοιι·οιιοΙιτιιο.“ Με
Πι·Ιειιιιάε κι οιιιιιοιιιιιιοιι Με άσε Β·οΙοιιι·ιειι ΠιιΝπἱ Ριηιιι·Ι άηι1οιιιιιιΜ ιι. Μ. πιτ. 57.
ΎνΞιι·ο άΙοειιΙΙιο σάιτ, 80 ινιιι·άο :ιΙΙοι·άιιη;ε εΠεε, Μπι Με ω” πιο άοιι ΒιιιΙιοΙιεο!ιοιι
Οιιιιοιιιετοιι Μ" _ιειιοιι Πι·ιηιι·ιιιιΒ Με ΡάΙΙιιιιιιιι “Μι-ι ινοι·άοιι, ιιιιιμειοεεειι, ιιιιά
α!" ΡειΙΙιιιιιι ιιιιι· ιιι οιπο .ω νοιι ΙσιΙεει·1ιοΙιοιιι 0ι·άειι νετννειιάοΠ πω. ΑΙΙοιιι εσΙιοιι
Βιιτοπἱιω Μι ιιι εοιιιιιιι ΑιιιιιιΙω ει. 432. πι. 91--96 Με Πιιοοιιιιιοιτ @Με Ποοιιιιιοιιωε
ιιιιΜάοι·ΙοέΙιοΙι άει·ι;ωΙιειι. .Μι ιιοοιι ιιιοΙιι·, 80”ιπ Μιι·ιπΞ εο!ιι·οιιιτ ιιι άοιι Νοίοιι
ιιι άοιι νοιι Πιιτι ιιιιτέςετιιοι!τοιι Πι·Βιιιιάειι χιπ. 248: ..Πι ιιιιιι ροι·ι;ιιιιιοιιιι Μ! 5α:οΙο
Χ! Μ ιο πονάω @απο ρι:.ω ι'αΜωΙαπο ιΙεοτειο.·· Με ΑιιΓιιιιιιιιιο άσοι· ΠτΙιιιιιάο Μι
ΜΜΜ· ιιοι·ιιιιτ άαΙιει· ιιιιι' οιιιιιιιι νοι·εοΙιοιι, άοιιοιι ΒοτιοΙιτιέιιιι€ ινοέοιι Μι· ΠιιΚιιιι
ωμά ιιοΠιννοιιάιε οι·εοΙιιοιι.
Βοιιιι, θ. ΗΜ. 186!. Ρι·οι'. ΨαΙ!ει·.

Πόσα:: Βα:Ιαπιαπωο,
Με απο ιιι Βιιτι·ειά' άοε Αι·ιιιιιιΙε: Αιιιιοτιιιἱοιιοε οιιιοιιιοο-Ιϋιιι·Βιοιιο ιιι Πε
ιιι·ετιι 00ιωιιιι Ρι·ονιιιιιιιιο νιιιιιιιοιιειε (Βιιιιά ν. δ. 368-394) νοιι Μάικ
νιιι·οιιι·ιοι· Ηιιιιά ειιμΒοιιιιιιοιι, νιιι·ιιιιιιιεετ Με, ιιιιοΙι €ειιοιιιιιιοιιοι· ΜΜΕ

ερι·ιιοΙιο ιιιἱτ άειιι Ηει·ι·ιι νοτίιιεεοι· ΡοΙΒειιάυιε πω· ΑιιίΗιιι·ιιιιΒ ιιιιά Βο

ι·ιιιιι€ιιιι€ που Ιιειιιοτικιιι:
Π

1. Π”, ν” Β. 892 οικω· Ντ. 2? ιιωθιωι Μιά, ιιιιιιιιιι: ειιιΕ ειιισιιιι
[Μιά. άοιι άοι· Υει·ι'ειεειιι· Μι Μοιιιιτ Μιιἱ 1869 Πι εἰιιοι· Ι(ιι·ο!ιο άιιι·

Πἱϋοεειο Ν. ΡϋΙιοιι ιιιιτ ιιι€ειιιιιι ΑτιΒιιιι εεεο!ιοιι Ειιιι ιιιιά »Μάι οι·
ιι6τιιι€οιιίιιΙΙιι Με Βοινοιεει ΙιειΙιι·ιιη;οιι Ι:ϋιιιιτο. Βιοεοι· Γι!! ιιιιιε οιιι
νοι·οιιιιωΙτει· 8οινοεοιι ποιά, ιιιιά άσοι· νοι·Ειιιιεοι· ΙιεΙαιιιιιτ, άιιειι οι·

Πιιι·οο!ιτ Βο!ιιιΜ ΙιειΙιοιι ιιι68ο, άιιι·ιιτιιι απ! οἰιιοιι Πειιει »τι εοΙιΙιεεεοιι.

Σ. ?Πε άιο ιι·ι·Ηιιιιιιιιο!ιο Αιιάιιειειιιι€ άσε Ψοι·ιοε: »Βοστοι·α ιιι άειι
ΒιιΒι·ιΕειι ειιιιοΙιιιιΒι, εο Ιιιιτ άει· νοι·ίιιεπει· ιιιιοΙι άσιιι Ε”ιιΙΙ, άοιι οι·

άει·ιιιιει· ιιιιΓιιιιι·8, Με οι€οιιοι· Ψάιιι·ιιειιιιιτιιι;; Βοειιιι6ρΠ. [Μι ει· Μπι·
ιιιιεάι·ΠοΗιο!ι ιιοιιιοι·Ιιτ Μι. Μ" άιοεοι· Γι!! ..ἰιι Ε'ι·ειιιοοιιιιι" νοτ
Βεικοιιιιιιοιι κι, πο νοι·νΜιι·τ ει· Με μεσω άιο ινιΙΙΒϋι·Ιιο!ιο τω
ιοΒιιιι€ άοεεεΙΙιοπι ιιιιο!ι Οοετοι·ι·οιο!ι ιιιιά ΒοΒοιι Με Γο!έοι·ιιιι€ειι,
Με ιιιιιιι άιιι·ιιιει ιζει;ειι ιιιιι οάοι· ἔοἔειι άειι 6εωι·ι·οιοιιιιιοΙιειι ΚΙοι·τιε
5ιε!ιειι Ι:ϋιιιιιο. Πιιιιιιτ ΒιιιιιΜ; ιιι1ο!ι άιο Βοάο.οϋοιι ννοΒοιι άει· Αιιΐ
ιιιιιιιιιιι άειι Β·ιιάιιοΙιτειι Αι·ιιιωΙε ειο!ι ιιιιιΠιιι8!ιο!ι ἔο€ιιιι άοιι νοτ
νιιτ!', ”8ι·ιιιιάΙοε ιι·Βειιά οιπο: Κιι·ο!ιοιιιιι·οιάιιιι ανω και· Ι.ιιετ ΒοΙεΒ€
:ιι ιιιι!ιοιι," ιιΙει Βοι·οο!ιτίοι·τιετ ιιιιεεΙιειι επι ιι6ιιιιοιι.

Με Βοάιιοτιοιι ω: Αι·οΜνει ω: ΒιιάιοΙ.
Κιι·ο!ιοιιι·οοΜ
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Πιιπ!οϋπηρ
Αιιιι Βιιιιιιιεπο πιοποπ ιιππ., πωπω νοι·εριιιιιιεε Βι·ποποιππιι ππι·οπ

νοιι πω· Βοπικιιοπ πιιιιππιιιι€ιΒε Πιππιπππο πει·ποιποι'ιιιιι·ι ιιι·οι·ποπ, πιτ ιιιι

πιιπ Ε. Ε. Ρπιοιιι; νοιιι 8. ΑριιΙ πω. πιο πωπω ποι· Ρι·οιοικιιπιπιι ιπ
πιιπ πεπιεοπ-εΙπνιεοποπ 1.πιιποι·π Οοετοι·ι·οιοπε επποΕοπιιπειι πππ ππ πιοποπ

Πει: οπιιιπιιιι εοποπ ω... πιει πεπ Πιιιπιιι€ νοπ πι·οι ιιππ” οι·ι·πιππτο,
πο πτιιοΕπιι πιιι· πεπιιοπιππ Ρπιππι ιιππ Βοιιιιπι ιιιιιιππι· νοι·Βιοιοιιππε ιιιιι
πειιι ππωι·ι·πιοπιεοποπ Οοποοι·ιιιιω πιιι·ιπ πιο. ννιιε πιοεοιπ πω.. ιιιιι νοΠεπ
πω” νοιι πι·‹:ι πω.» ιιπ8επι, πνιι·π ιιιι πιιοπειίοΙΒοιιποπ Ηοίτε πωπ
Βιιιιοπ πνει·ποπ.

Ιπιι1εω·ΙΙαπωπ Ριπωπ
Μπι 8. ΑΡΝΙ 1861.

πω· Ρυακια .Ισπε"' πω- Πο·υπο,
ποπ Ποιιιιει θιιπποιι Κιιιειιι· νοιι Οοπιοι·ι·οιππ; Κππιε νοπ Ηιιπππι·π πππ

Βϋπιποπ πιο. πω.

1ιιιποπ ιιι πει· Αππιππι, πιιπ Πιιποι·οπ ονππΒιιιιεοποπ Ππιπι·ιππποπ πιιπ επιπε
ππι·Βιιιοπειι πππ ποινωιποποπ ΒοΕοπιιιιιιεεεπ ιπ ποπ πιιοπποιιπιιπωιι Βιιπποι·π,
πιο: ποιπ Βι·ιππι·ιοΒιπππιπ θοετοι·ι·οιοΙι οπ πιιπ πιιπ:: πει· πιιπ, πεπι Πει·

:ιοΒι:ιιππιπ Βπιππιιι·Β, πωι Ηοι·πο8πιπιπο Βτοιοι·ιπειιιΕ, πεπ Ηπι·πομπιιπιπι·ιι
Κιιι·ιιιππιι πππ Κι·ιιιιιι, πω· Βοΐιιι·πτετεπ 0ι·ιιι'εοππιτ απ" πιιπ ΟπιπιπΕιι, πω·
ΜπιΕπι·ιιι'εσππίι Ιει.ι·ιοπ πιιπ ποι· 8ιιιπτ Τι·ιπει; ιπιι: ιπι·οιπ Πεπιειο, ιπ πω·

8εΓιιι·πτειοπ θι·ιιι”εοπιιιι πωι πππ νοι·πι·ιποι·Β, παπι Κππι€ι·οιοπο Βιιπιιιοπ,
πιιι· Μπι·Εει·πι'εοππίι Μππι·οιι, πιιπ: Ποι·αιοΒπιπιπο Οπει·- πππ Νιπποι·-ΒοπΙοειοπ,
πεπ Κϋιιιπι·πιπποπ θιιιιιιειι πππ Εοποπιοι·ιοπ πιιπ πεπ Ηοι·πομπιιιποι·π
Απποπινιιιι πππ Ζιιτοι·, πωι θι·οπεπει·πομπππιο Κι·πΕπιι πππ πππ Ηοι·ικο8
ιππιπο ΒιιΕοινιπιι, πιο ιπιιιιπ πει·οιΦε νοι·ποιπ, ιιιπποεοιιποι·ο πω. Πιιεει·ο
ΒιιτεοπΙιεεεπιιές ωιπ 26. Βοιιιιιιιποι· 1848 (Β. π. Β. 1840 Ει·Βιιιιπππ8επειππ
Σ. 107). εονιιιι ιι

ι

Ππειιιι·πιπ Ριιιιιιιιο νοιιι 81. Ποιιπιιιιποι· 1851 (Β. θ. Β.
ΒιιιοΕ Π. Ζ. 3

) πποι·Επιιιιω πππ ιιι 0ιιποι·οπι ΒιιιΙοιπο πιιπ 20. 0οτοποι·
1800 (Β. Θ. Β. 1860 ΒιιιοΕ ΕΠ' Σ. 225) ιιοιιοτπιπἔε επποειοπιιι·ιο πιιπ
πωπω πιππιιιι.ιι νοι· ποιπ θοποικο ιιποπ πιππιοππιππ π... Βειιιοπιιιιδοπ
ιιι”. πω... ιιππ πω. ιπ ιιιιαννοιι'οιππίτοι· ιν.πω επ Βοπνιιπι·ιειπιπιι πππ
πιπ ποπ θι·πππειια ποι· θιοιιιππει·οοπιιεπιι€ πι” πποι·Επιιιιιοπ οοιιι'επιιιοιιοπ
Μπι εππιιππιοπεπ Βιοπιιιιιποπ ποπ Επιιι·ποι·Ιιοποπ πππ ροΙιτιποποπ Μπειιπ
πει 0ππει·επ ρι·οιππωπιιεοποπ 0πωι·πιπποπ ιπ ποπ νοι·1ιοι· ποιιιιιιιιιοπ Εππποι·π
επι· ιππτειιοπιιοποιι νοΙιεπ (Μιπιιε πεπ πτιιιΒιιιι, ιιιιοπ Αιιππι·πιιε Ππειιι·οε
Μιπιπιοι·ι·πιποπ κι νοι·οι·πποιι. πιο 10181:

δ
. 1. πι.. Βνιιπποιιιιοποπ ποιο ππεεππι·Βιιιιπποιι πππ ποΙνοτιποπεπ Βο

Εοιιιιτπιειεπε ειιιπ πει·εοπτιει, ιιι... Ειι·οπ1ιπποιι ΑπποιοΒοιιποιιοπ Μπει

ειπππιΒ απ οι·πιιοιι, :ιιι νοι·νιιιιιιιπ ιιππ πιι Ιπιπιιι.

5
. 2. Με νοΙΙο πωιιιπι ποπ ονππποΙιεοποπ θΙπππειιπποΕοππιπιπεπε,

ποινιο πιιπ Βιιππι πω· 8οιιιοιπεππιοπ πποππιοποπ Βοιι€ιοπεππιιπε πω ιππιιιι

πι: ιιππιει·ινιιπι·οιιππ Ζπιτειι νοιι πππ ππποειπποι·π
Ε:: ινοι·ποπ (πι... πιιπ ίι·ιιπει· πεετιιπποποιι Βπεππι·πιιΕπιι€οπ ιι

ι

Απειοπι
Με πιο Ει·ι·ιοπιππ8 νοιι πωι... ιπιτ σποτ οιιιιο 'Πιπι·ιπ πππ θποοΕεπ.,
ππί πιο Βοποππππ πι... ι·οιι€ιϋειιιι π'οιοι·ιιοπΕπιτπιι, "πι... ιιιι·ει· θΙπιιπεπε-·
πι... οιιιερι·ποιιοπ, ιιπί πιο Απειιππιιε ποι· Βοο1ποι·Βο, ιπποινειι: πισω Βο
ιιοιιι·πιιΕπιιμιι παπι ιιι Ι.Τοπιιιιε ωιπ ιιοΙπιιιι, ιιιιιι·ιιιιτ ιιιιειιοι· πωι πππ
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Ψιι·Βειιιιιικειτ ΜΜΜ από Μ· ιιιιΠ από ιιιι:ΜιΒ οι·ΕΙάι·ι. Ενιιιι€οΙιεο!ιο,
ΜΜΜ πω. οιι.ιειιο (Μιιιτει·- ρΜι· Τοοιιιοι·-)θειιιοιιιιιο ΜΙΜιι, ἔεΜιοιι
απ Μι· ιιιιιοιι ιιιιι ιιιιοΙιετοιι Ιἱο8οιιἀοιι θειιιειιιτΙο ι!ιι·οε ΒεΙιειιιιτιιἱεεοε.
Γει·ιιοι· ἱει ΜΔ Ενιιιιιι;οΙιεο!ιοιι Μι· Βοιιιι.<; ιιιιιι θειιι·ιιιιο!ι ενιιιιμΙιεο!ι
ι·εΙι8ιϋεει· ιιιιιΙ ιΙιοοΙοἔἱεοΙιοι· Βιιο!ιοι·, ιιιεΜεοιιιιοι·ο Μι· ΙιοιΙἱΒοιι Βο!ιι·ιΕι οΜι·
Μι· ΒεΙιοιιιιτιιἰεε-Βοιιιιϊιειι, ιιιινοι·ννοιιι·ι.
5. 8. Με νοι·ιι·ειιιιι€ από νοι·ννιι!ιιιιι€ Μι· ενιιιι8οΙιεο!ιοιι Κιι·ο!ιο

εοννο!ιΙ ιιιι€ειιιιι·ιςιεοΙιοιι Με |ιοΙνοτιεο!ιοιι Βο!ιοιιιιιιιισεεε @Μαι εἱοΙι ιιιιοΙι
Μη πω· ΑιιετιιΓιιιηιοιι:

Μι· Ρι'αι·ι·8οιιιοιιιιιο (θτιεἔειιιεἰιιιἱο),
Με Βιιιιἱοιιιιεε (Βοειι·ΙιεΒειιιειιιιιο),
Μι· Βιιρει·ιιιιοιιόειικ ([.ιιιιόεει€οιιιιιιιιιιο)

από Μι· θεειιιιιιιιι€οιιιοιιιάο Μι· ενειιι€οΙιεο!ιοιι ΟΙιι·ϊει:οιι Με ειιιιιιι οΜι·
Με αιιΜι·ιι Βοιιιιιιιιτιιιεεεε.

2

δ. 4. Βιο 0ι·Βιιιιο Με Κιι·οΙιειιι·οΒιιιιοιιτε εἰιιιι:
Α. Πιτ Με ΡΕιιι·ι·ΒοιιιοιιιιΙο, ιιοι·ειι ι·ΕπιιιΙιοΙιει· ΠιιιΕιιιιΒ· Μη Ρίαι·ι·ερι·οιι€οι
Μ1Μι:

1) Μ.: Ρι·6.ι·ό_Μει·ίαω.
2) Με 9ι·ϋ.ι·σετε θειπεἰπἀευεΜπε£ιιιῳ.
Β. Ρϋι· Με Βοπιι·Ιιε.<ιοιιιοιιιάο, Μι·ειι ι·ιιιιιιιΙιοΙιει· ΠιιιΕιιιι€ Μιι Βοιιιοι·ιιιε

ερι·ειι8εΙ ΜΙΜι:

1) Μι· δειιέυι·.

2) Με δ'επέοι·α!ευει·ίω2αφ (Βειιι·Ιιενει·ειιιιιιιιΙιιιι8).
Ο. ΠΜ· Με Βιιρει·ιιιιοιιάειιπ, Μι·οιι ιιιιιιιιΙιοΙιοιι Πιιιι'ιιιιε Με οιιιιιιιι Βεροι
ιιιτειιιιοιιτοιι 2ι1έονι08011ΒΒ Βιιιιιοι·ιιιε- πω! ΡΕιιι·ι·ερι·οιι€οΙ ΜΜΜ
1) Μι· δωρει·Μ!επάεπι',

2) Με Ρ'ει·2ι·ε2ει· Μι· δωρει·ίπ2επάεπε (Βυροι·ιιιιοικιοιιιιιιΙ-νει·ειιιιιιιιΙιιιι€.
ΒιιροτἱιποιιᾶοιιιιαΙ-οοιινοιιι).
θ) Πιτ «Πο θεειιιιιιιιι!ιοιτ ειιιιιιιιιΙιο!ιοι· Βυροι·ιιιτειιτιοιιιωιι:
1) Μι· Ικ

.

Ε
.

ευαπρ. ΟΙ$ει·-Κίπλεπσ·αΜ (Με θοιιείειοι·ιοιι Με 81188·
ιιιιι·8ιει:|ιοιι πω! Με !ιοΙνοτιεο!ιοιι Βο!ιοιιιιιιιιεεοε).

2
) Με θεπεπιίιφισάο.

8
. ό. .ΗΜ Ηι·ιι!ιΙιοΙιο Ποιιιοἱιιιἰο (Με Μι· ΡΕιιι·ι·ο, Με Βοιιἱοιιιιε ιιιιιὶ

Μι· Βιιροι·ιιιιοιιιιοιικ, Με Με θοειιιιιιιιτΒοιιιεἱιιάο) οι·άιιοτ Με! νοτινιιΙΙ:ει Ηπα
Βοεοιιιιοι·ειι Κιι·ο!ιοιι-, Πιιτοι·ι·ιοΜε- ιιιιτΙ Ψοιιιι!ιΒιι€Ιιοιιε-Αιιεο!εΒειιΙιειιοιι
πι! Με Μπα Βοειἰιιιιιιιοιι ΑιιειιιΙιοιι, Βιιίτιιιι€οιι Με! ΓοιιΜ Μι·ο!ι Πιι·ο
Βοεοταιιιϊιεειμειι νοι·τι·ειοι·, ιιιεοΕοι·ιιο Μιιιιι·ο!ι ιιιοΙιτ Μη ιιΙΙΒοιιιοιιισιι νου
ιιοΙιι·Πιοιι οΜι· Μιι Βοοειπιιιι“ιεει8οιι Αιιοι·ιιιιιιιι€ειι Μι· Πιτ νοι·Βοεοπτειι
Βο!ιδι·άοιι οιιι€ο8ειι ΒιιιιιιιιιΜι: Μιά.

δ
. θ. Βια Βνιιιι€εΙιεο!ιοιι Μιάου ΒοΚειιιιι:ιιιεεο ειιιιΙ Βοι·οοΙιιιΒι, Πιι·ο

δωΙεοιΈει·, Βειιιοι·ειι ιιιιιι τιρει·ιιιτοιιιιοιιτειι, Μιιιι Πιι·σι ΚἰτοΒοιι-θατο.£οι·ειι

Μάσι· Κιιτε8οι·ιο ιιιιιοι· ΒοοΙιεο!ιιιιιι€ Μι· ιιιι!ιοι· ι'οεπιιετοΙΙοιιιιοιι ΜοάεΙιτΕι:οιι
Ετό επ ΜΜΜ.

5
. Τ. Πει· 2ι1ιιι Βιιροι·ιιιισιιάοιιτοιι Βι·ννιιιιΙιο ΙιοΜι·ί πι· Μι· Βἱιι-·

Βιιιι·ιιιι€ ιιι εειιι
ΑΜ; Πιιεει·οι· Ιιιιιάεείϋι·ειΙιοΜιι ΒοειΒιἱΒιιιιΒ.

δ
. 8. Με ΒιεΙιει· !ιοετιιιιάειιοιι ενειιι€οΙιεο!ιοιι θοιιειετοι·ιοιι ωιω-·

Βο!ιοιιιιιιιιεεε ιιι ινιωι, ιιει·ειι νοι·ειιιι €ειιιιιεε Πιιιιοι·ει· Βιιτεο!ιΙϋιεειιιι€
νοιιι 1
.

Βερι:οιιιΒοι· 1859 πω· νοπ ειιιιιιιι Μιιιιιιο πα ίϋ!ιι·οιι Μ, ννοΙοΙιει·
οἱιιοιιι ιΠοεοι· Βο!ιοιιιιιιιιειπο ιιιι8οιι6ι·Ι:, ΙιιιΒιιιι Ε'οι·ιειιι Με Βοιεἱοιιιιιιιιἔ ..Ια Ε.

ενιιιι€οΠεοΙιοι· Οιιοι·-Κιι·οΙιοιιι·ιιιΙι" :κι Μιι·οιι, πω! Ιιει!ιοιι ιΙιι·οιι ΜΜΜ
Η
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ααεΙι Εαι· αἱε Ζα!ιααι'Ι: ἰα Ψιεα. Βει· νοι·ειαιεααε ααα αιε ΒαιΙιε αει:
Ε. Ε. ενααεεΠεεΙιεα Οαει-Κἱτεαεαιαταεε αύει·αεα νεα [Με ει·αιιαατ.

5. Θ. Πιο νεα αει· θεαει·εΙεγαοαε αεεεαΙοεεεαεα Κιι·ε!ιεαεεεεπε
αεααι·ίεα ια απο: θεεεωεειιι·είτ Παεει·ει· Ιαααεεἰϋτεαἱεαεα Βεεταιιααα8,

ανεΙεΙιε Παεει· Μἰαἱετετἱααι αει Παε εια!ιοΙεα Μια.
δ. 10. Ζαια νοΙΙιεαΒε αει· ἱα θεεει::ΙίεΙιει· Ψεἰεε νεα ενεαεεΙιεε!ιεα

θειαεἱααεα ααα ΙαιεΙιΙἱεΙιεα Βεαϋι·αεα Βεει·οα'εαεα νει·ΓαεααΒεα ααα-αεαα
οιααααἔειιιαεεἱἔεια νοιεαααε εεϊαΙΙτει· ΕτΙιεαα$αἱεεε. εσενα: ααι· Βἱααιἰα

Βααε αει· αεα Πἰεαει·α ααα Βεααιτεα αει· Κιι·εΙιε ααα Βε!ιαΙε αεαϋαι·εααεα
ιιααααιω ααα εοΙε!ιει· ΠιαΙεεεα, πνεΙεΙιε και· Ει·ΙιαΙιααα ενεαΒεΙἱεεΙιει·
θαΙταε-, Πατει·ι·ιεΙαε- ααα ΨοαΙιαατιΒΒειταεαεταΙιεα ιαι1:θεαεααιιαααε αει·
ΒαααεεετεΙΙε ααϊει·ΙεεΦ ανει·αεα, αεαα αει· ΜΜΜ ααα αει· Βεὶετααα αει·
ανε!τΙιεαεα Βε!ιαι·αεα ἰα Ααερι·αεα ἔεαοαιαιεα ανει·αεα. Πἱε ανεΙΝιεαειι
Βε!ιαι·αεα αεαεα ιια Β'αΠε αει· νει·ενει€ει·ααε αιεεεε Βεἱετεααεε Με θι·αααε
αεαα Βεααἰτεατεα ο!ιαε νει·αιαε εεωτιιιαι ιεαιαετε!!εα, ανοεεεεα αεαιεεΠιειι
αεα Βεεατ αει· Βεεεαανει·αεϊααι·ααε αει αει· ΙιαΙιει·εα ροΙιτιεοαεα Βεαϋι·αε

ιια ΨεΒε ε" νοι·εεεετατεα Κιι·εαεααεαϋι·αε -- αει: Βεαιοι·ετε, αει· Βαρει
ιατεααεακ ααα αεα θαει·-Κιι·εαεαι·εταεε - Μπακ.
δ. 11. Εε αεαι αεα ΕνεαεεΙιεαεα Βεἱαει· Βε!κεααταιεε Εκει, ατα

8εεεωΙιεΙι ααΙαεαιεε Ψεἰεε ιια αεαεια (Με αεαα ειΒεαε Ει·αιεεεειι

ΒεΙιαΙεα ευ ει·ι·ιεΙιτεα, ιια αιεεεΙΙιεα Με ΒεαεΜααΒ αει· ΒεεεωΙιε!ιεα νω
εεΙιι·α'τεα Ι.εαι·ει· ααα Ρι·οίεειεοι·εα πα αει·αϊεα ααα αεα Πιαι'ααε ααα αιε

Μεαιοαε αεα ΒεΙἱ8ἰοαεαατειτἰεατεε εεΙαετ πα Βεατιιααιεα. Πει· Παι:ει·ι·ιεΙιτ
ια ανεΙΠἱεαεα θεεεαεταααεα Μ: ια αεα ενααἔεΙἱεεαεα Βο!ιαΙεα ια ΒΙειεαεια
Μεεεε, Με εε αειεαε!ιοα αει· ΙιεαιοΙἱεεαεα ΒεααΙεα αει· ΓαΙ1 Μ, 8ειαιῖεε
αει· αΙΙΒεαιεἱαεα Πατεττἰεαεεἔεεεταἔεαααε πα ει·ταειΙεα, @αεαα ιαανοΙΙ
εταααἱΒει· Ψνα!ιι·ααε αεε εοαίεεειοαεΙΙεα Οαει·αΜει·ε. Για αεα ΒεΙιαΙ- ααα
Κιι·εαεααιεαετ Ε6ααεα ιαἱι θεαεαιαιεααΒ Παεει·εε ααεπαααιΒεα Μἱαἰετετἰααιε

ΑαεΙαααει·. ἱαεαεεοααει·ε Ααεεαϋι·ιΒε α» αεατεεαεα Βαααεεεταατεα, αει·αίεα
ανει·αεα.

8. 12. [Πε ααΙιει·ε ΒεΒεΙααΒ αεα ενααΒεΙἱεεΙιεα νοΙΚεεεααΙανεεεαε
νοια Ιαι·εαΙιεαεα ΒταααρααΜε ΜεὶΜ αει· Ιαι·εαΙιεΙιεα θεεεταβεαααΒ ναι·
ΒεααΙτεα.

δ. 13. Πἱε ενααΒεΙἰεεΙιεα θΙααΒεαεΒεαοεεεα Η$ααεα αἰε!ιτ νει·ααΙιεα
ινει·αεα, πα ()αΙιαε- ααα Πατει·ι·ιεαιεωνεαΕεα σαει· ΨοαΙ:!ιατιαΙιει1εεαειαΙιεα
ειαει· αααει·εα Κιι·εΙιε Βεαι·αεε εα Ιειειεα. 8τοΙΒεααΙιι·εα ααα α!ιαΙιεΙιε

ΒείετααΒεα ιια θεΙα, Νεται·εΙϊεα ααα Διαειτ νεα δειτε αει· ενααεεΙιεεαεα
ιια ΙαιαιοΙιεεΙιε θειαιΙιεΙιε, Μεεεαει· ααα Βε!ιαΙΙεαι·ει· οαει· πι» ΖννεεΙιε αεα
ΚααιοΙιεε!ιεα οαΙΦαε εἱαα ααα αΙειαεα ααϊΒεαοαεα. Ααεαεαιαιεα νεα αιεεει·
Βεἰαεἱααε; ιι·ετεα ααι· εἱα, αεαα ΒνααΒεΙἱεεαεα αιε Ραἱεατεα αεα αιαε;
Πεαεα Ρατι·οααιεε οαΙἱεἔεα, σαει· αεαα εε ειεΙι αια θἱεαἱ€Βεἱτεα ΙαιααεΙτ,

·

ανεΙα!ιε Βι·αααααεαει·ΙιεΙι αιεΙιει·εεετεΙΙι ειαα, σαει· Μαΐ: εἱαει· αεεοααει·ειι
θειαειααενει·αιααΙιεΕΕειτ αει' αεια ΒεαΙαεεἱωε αεαεα, σαει· εααΠεα «αεαα
αιε ΕνααΒεΙἱεεΙιεα εωωιιι€ αιε Γααοτιοαεα ειαεε αιεΙα: ενεαεεΙιειαιεα
ΒεεΙαοι·Βει·ε, σαει· αιε Βἱεαετε ειαεε αἱεατ ενααἔεΙἰεεαεα Μεεεαει·ε ια Αα

ιιρι·αεα αεΙιιαεα, σαει· αεα Πατει·ι·ιεατ ειαει· αιεΙιτ εναα€εΙιεεαεα [Μια
ααεταΙΙ: Βεαἱεεεεα, αα- νεΙεΙιε ΕεἱετααΒεα ειαε αεαεα νοτεεαι·ιίτ σαει·
Πεαααε Ιιεετιιιιαπε ΒααοααααΒ· πα εαΜεΙιτεα Μ.
δ. Μ. Για· αιε ΒνεαιεεΙιεεαεα αεἱαει· ΒεΙιεααιαἰεεε εἱαα αει αει·

ΒεεεΙααε ααα Πααα!ιαΙιααε αιι·ει· Ιιιι·εαΙιεαεα ΔααεΙεεεαΙιειΕεα ο!ιαε Ααα
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αααιιιε 1εαιαΙαια Με ααααεαΙιεααεαα αἱε θι·αααααταε 1αι·ει· ει,ε·εαεα Κ1ι·σαε
ιαααααεαεαα. Ια Βαεαασαεα Ιιααεα νοι·Ι€ιααε; αἱε Βεααιαιιιααεεα αεα ιια

αεαιειαειι ααι·Βει·Ιιεαεα θεαειαααοαεα ααει· Βαεαιιιαει·ιιιααε ααα Βαενει·αοτε

ια Ψιι·ΙιααιαΙιειτ πα αΙειαεα. Ναιια Ε'εαιατεΙΙααα αεα ιιιατει·ιεΙΙεα ααα Ισι·

αιεΠεα αι·στεαταιιαασαεα Εαει·εσατεα ααα αασα Καιιααιασααα,ε· αει· Πεαει·

Βαααααεααιαιιιαααεα, ανεΙααε να» ιια ει·Ιαααειι Παα νοι·αεααΙτεα, ασΙΙ αἱε
θει·ισαιαααι·Ιιεα ααει· ενιιααεΙιαεαε ΕΙιεαιιΒεΙεΒεααεἰιειι ααααε|ιΙἱεααειια νσα

εναιιαεΙιασα-Ηι·σαΠεαεα θει·ιεαιααεαϋι·αεα ιιαα;;εααι: νσει·αειι.

δ. 15. Πειααιοαε αιιτει·αιεαεα ια ΒιαειαΙιααι·-Ααεεεεαει·αειιεα αεα
ιιιι·εαΙιααεα θει·ιεαιααεαϋι·αειι. Πεαει· ανεΙιΙιεαε Βεααταααεαεα α” αεια
Βοαεα, Με νει·ιι·ααε, 8σααιαεα, Ει·ααοααΐτεα, εαιασΙιειαετ ααα ανειαιεαε
θει·ιεαι. Ψειια θειααισΙιε ανε,ι;εα νει·αι·εεαεα, νει·Βεαεα σαει· Πεαει·

τι·εταααεα νεα αεια ανεΙαισ1ιεα θει·ισατε ιιι ΙΤιιιει·ααεαααα αεαοα·εα αι·ει·αειι,
ασ Ματ εε αιεαεια σα, αἱενοα αἱε αετι·εαεααε Βαρει·ιατειιαεαα σααε Ύει·

ααα ια Κεααιαιαα αα αειαεα. Εαειιαο Μ: νοιι αεια δείαΙΙιεα Βι·ιαειΙε Με
αεα Βεανεααι·αιιαειι αεααεΙαεα αει· Βαρει·ιατεααειια αιιαεαααιατε ΜιιαιειΙααα
αεα ιααεΙιεα. Βεἱ νει·ααΠααα ααα Ι·'εαιααΙιααα ειαεα θιειαιΙιεαεα αιαα ααα
Βασιιαιεατεα πα αεσααεΙιτεα, ανεΙεαε αἱε αειαειιι Βει·αι”ε Βεαααι·εααεα Ασα

ιαα8 ει·αειασαι.

δ. 16. Πααει· ΙαααεαΓαι·ααιεαεα Οαει·ααίεισιιια- ααα Ύει·νι·ααι·ααΒα
ι·εσα1 Παει· αἱε ενααεεΙιαεαε Κιι·σαε Μια - αἱε Πααει·ει· ειαειιειι Βε
ασαΙαααιιααιαε νοι·αεαιατεαεα Ι·'αΙΙε αααΒεασιαιαεα

- ια αϋεαατει· Ιααιααα
ααι·ιια Πιιαει· Μιαιατει·ιααι, ια ανεισαεαι Μ· αἱε εναααειιααΙιεα Πατει·ι·ισαια
Με ΟαΙτααααεεΙεεεααειιεα ειιιε εα;εαε, ααα εναααεΙιαεαεα θΙαααεααι.ιειιοααεα
Βεαιιαειε Ααιαεαααα 1'οι·ιαεατεαεα Μια, ιιασα αεα ια αιεαεια Ρατειιτε ί'εατ
αεαιεΗτεα θι·αααααιαεα ααααεααι: ανει·αεα, Βια Βειιααα αει· ενααἔεΙἰαεαεα
ΒεααΙεα Με αἱε Αααααααα αει· οαει·ατειι αταααιεαεα Αιι1'εισαι: ααει· αἱε
αεΙαεα ιιααα ααι· Μααιιει·α αιινει·αι·ααι νι·ει·αεα, αἱε αεια εἱαεα σαει· αεια

ιιααει·α εναα8εΙἰασαεα θΙαααεαααεαεαιιταιααε ααι.ιετααα αἱαα.

5. 17, Βια νει·αοαιεαεααεα: αεα εαι·ιαιΙιεαεα θααααεαααεαεααταιααεα
1ιαιια ια _ιεαεα Πιααει·α, τα· ννεΙειιε αιεαεα Ρατεατ ει·Ιαααεα απ, Ιιειαεα
Πατει·αοαιεα ία αεια θεααααε αει· ααι·Βει·ΙΜιεα ααα ιισΙἱιἰαεαεα Βεεαιε

αεαι·αααεα. Πα 1ιααεα αααει· Με Βεαεαι·αιιααιιαεα σαει· Βιαιιεααει·ιαει
ΙαιιΒεα, ινε1σαε ια Αααἱεατ αει· Αααααααα αἱεαει· Βεσατεα ααι·εα αἱε Επια

8εΙιασαεα αειαει· Βεαεααταιααε, αοΜε ιαι·εα Ζατι·ιττεα αα αιΤεατΙιεαεα
Αειαιει·α ια αει· Βτααιανει·νναΙτααα αει αεα θει·ιεαιαατε11εα, θειαειααε
αεαϋι·αειι α. α. αν. αεααιααεα αααεα σαει· νοι·αεασαι·ιεασα αναι·εα, ιιιασινεια

αἱεαεΙαεα ασιαι ια ΠεαααΒ αεἱα ασΠιεα, αἱετιιια ααααει· Κι·αΐι ααα Μαι
ααιιιΙιεα αα ιι·ειεα. Βιε ΝσιαανεααϊΒαειτ ειαει· Βιαιιειια εατίαΙΙι ααεα αεἱ
Βι·Ιααααα,ε; ασααειιιιασαει· θι·ααε ααα Ψαι·αεα, ιααοα·ειι ια Ιειαιει·ει· Βε

αἱεααιια αἱσαι: αιιι'ιιιαααιααααιαε Βεαααιιιιαααεα ιια ΨεΒε ατεΙιεα. Μα
Βιααιαααι·8ει·, αααα αΙα Δααεαϋι1'Βε εἱαει· ιισααασαεα θειαειιιαε Ιια.αεα αἱε
νοΙΙε Βει·εσααΒααα παια Μααειιαααε αεα θεαιειααενει·ιαϋΒεαα Με αει·
νοι·αιεΠε αΙΙει· αει·-]ειιιαεα αισαι; ατι1ϊαιιααιααααια εοιιίεααιοαεΠεα Αιιαιιατεα
αει· ΨοαΙιααιἱΒΙιεἱι, αει· ααι·Βει·ΙιεΙιεα Με ιαιΙααι·ιασαεα Ει·ιαεααιια, ασΜε
αεα νοΙαα- ααα Μααεααεααι'ιΙιεαεα Βιιτει·ι·ιεαιεα, ανεΙεαε αει· 8ιααι σαει·
ααα Κι·σα!ααα, κνεΙσαεαι αἱε ααα·εΙιαι·εα, σαει· αἱε ααη;ει·1ισαε θεαιειααε,
αει·εα Μιιααεαει· αἱε αιαα, Βααα σαει· ιαειΙανειαε αιιτει·αιιΙι.

δ. 18. Βἱε εναα8ε|ιαεαεα Κιι·σαεαΒεαιειααεα (Ρίαι·ι·εα, Βεαιοι·αιε

ααα Βαρει·ιατεααεαιειι) αιαα αει·ειαιαετ, Βἱ€εααιαιιι αα1 ]εαε αεαειαΙιαΙιε
. Ψεἰαε κα ετα·ει·αειι.



Με; (1 κ. ιι. Ρειεπι νοιπ ε. Μπι πιει.

8
. 19. Πει· Βεειτα ππά (Ιεπιιεε ι1ει·Επι·ι!ιι·ε Κιι·ε!ιεπ-, ΠπΦειτἰεΙι1ε

πω! 11'οπΙι!ιιιιι€1ιειτε-Ζενεοπε Ιιεειἰιππιτεπ Απε1.ιιΠεπ, ΒιιΕ1.ππΒεπ ππά Β'οπιιειι Πιπεπ Βεννϋπι·Ιειετετ. $τιίτιιπΒεπ τω· ενιιππεΙιεε!ιε Κιι·εΙιεπ-, ΒεΙιπΙ
ππά ΨοπΙτιιπτιεπειτε-ΑπειεΗεπ ιιϋι·1'επ πω· Πιι·ει· Βεειἱπιιπππε €επιπεε
νει·ενεπι1ετ νσει·ι1επ. Βιι·ειιιέπειιεπ ιΠιει· πιε Βεειἱπιπιππ€ ππά νει·ενειιιιππε
νοιι Κιι·εΙιεπ-, δοΙιπ1- ππά Βιιίιππεενει·ιπϋΒεπ ννει·ι1επ νοπ πεπ Ι:ιι·ε!ιΙιεΙιεπ
θει·ιεΙιτεπεπϋι·πεπ επτεεπιειΙεπ.

δ
.

20. Βιε ΕνεπεεΙιεοπεπ Βειι!ει· ΒεΙιεππιπἱεεε ·ενει·ι1επ επι· Βε

ειι·είτππ8 Πιι·ει· Ιιιι·οπΙιε!ιεπ Βεπϋι·1'πιεεε, πΙιεεεε|ιεπ ποπ άειπ]επι€επ, πινω
ΜεΙιει· εε!ιοπ ειπε ΒτεπιεπιΜεΙπ Πιτ ενεπεεΠεεπε Ππτει·ι·ιε!ιτε- πω! ()'ιιΙτιιε
εννεεΙιε €εΙειειει: ενοι·ι1επ Μ, _ιει!ιι·ΙιεΙιε Βειι:ι·ιιΒε εεε άειπ διεπτεεε!ιπτεε
ει·ΙιεΙτεπ, Με πω· ιΠεεε 1ιει·ειτε :πιτ Ππεει·ει· Βπιεε!ιΙιεεεππε νοπι 11. Μπι
1860 ππεεεερι·οο!ιεπ πεπεπ.

δ
. 21. Απ ενεπεεΙιεεΙιεπ Ιιε!ιι·επετε!ιεπ, ενε1ε1ιε ειπε διππτεπιΜεΙπ

ει·ι·ιεΙιτετ ενιιι·πεπ ππά Βεπιπεε Ππεει·ει· ΑΙιειο!ιτ Ιιππίτιε ει·ι·ιοΜετ ενει·άειι
εοΠεπ, Ιιεππεπ ππι· Απεεπϋι·ιΒε ι1εε εἰπειι οι1ει· άεε ππάει·π ενεπεε1ιεεΙιειι
ΒεΙιεππιπἱεεεε ππεεετεΙΙΙ. ινει·ι!επ.

δ
. 22. ΒνεπεεΙιεε!ιεπ ιετ εε εεει:ετ1:ετ, Ι.επι·επεΕπΙ1επ «Με ενεπ

εεΙἱεεπεπ Απε1επόεε ιιπ1ει· Βεοπεεπιππε άει· πΙΙΒεπιεἰπ 8εεε1εΠε!ιεπ νω
εε!ιι·Πτεπ 1'ι·ει ππά ππ8ειιιπάει·1 :επ 1ιεεπεΙιεπ.

δ
. 23. Ζπι· 11ϋι·άει·ππ8 ι!ιι·ει· Ιιιι·ε1ιΙιε!ιεπ ππά Ππτει·ι·ιε1ι1:εεννεο!ιε

1:ϋππεπ Με Βνιιπεε1ιεε1ιεπ, πιιτ ΒεπεΙιτπιιε άει· εεεετεΙιε!ιεπ Βεειἱιππιππἔεπ,
ἰπι ΙπΙεπάε νει·ειπε ΙιιΜεπ ππά ΜΙ: ΒΙειεΙιιιι·τιΒεπ ενεπ8εΙἱεεπεπ νει·ειπεπ
Με ΑπεΙππάεε ἱπ νει·πιπάππ8 τι·ετειι. π

δ
. 24. ΑΙΜ ἱπ όιεεεπι Ρπτεπτε πἱεΙιτ ππεάι·ϋεΗιοπ Ιιει·νοι·Βε!ιοΙιεπεπ,

ιιιε ετεπτει·εοΙΜιοΙιε ΒτεΙΙππε πει· ΕνπππεΙιεε!ιεπ ι·Ιεε επεεππι·Βιεε!ιεπ ππά
1ιεΙνεΠεεπεπ Βε1ιεππιπίεεεε ἰπ ι1επ Βιιι€ππΒε 1ιεπιιππτεπ Ι..ιιππει·π Ιιει·ϋ1ι
ι·επι1επ ΑπεεΙεεεπ1ιει€επ εἰπά ππε!ι όειπ θι·ππι1επιπε πει· ιιΠεπ εεεετεΙιε|ι
ππει·Ιιιιππτεπ Κιιο!ιεπ από ΒεΙἱἔἰοπε-θεεεΙΙεεΙιεϊτεπ επεεειεπει·τεπ ΒεΙΙιετ

ετεππι€1κειτ ἰπ 0ι·ιιιιιιπΒ ππά νει·ενε1ιππε Ηιι·ει· εοπ1'εεειοπεΙΙεπ ΑπεεΙεεεπ
1ιειιεπ επ πειιι·τ!ιειΙεπ ππά επ ΙιεΙιππάεΙπ, ππά ειπε ιιΠε Ψει·οι·ιιπππΒεπ
ππά νοι·εεπι·ι1'τεπ, ενεΙε!ιε πιιι: όιεεεπι θι·ππι1εετεε ππά ιπιτ όεπ νοι·ππ

ε;εΙεεεεπειι Βεεϋπιιππππεπ ιιἱεΙιτ ιπι ΒιπΕΙππ8ε ειεΙιεπ ππά ι1ει·επ ΒεεεΙιεΕΓειι
1ιεἱι πἱεπ1: νοπ άει· ΑΝ: Μ, όπεε Με Μ6ἔ!ἰε1ιΙιεἱι: Πιι·ει· Βεεειτιεππε ει·ετ
ποπ πει· ΓεετεετεππΒ .πεσει εοΐοι·1; ἰπι επετι1πόι.εεπ Ψεεε ειπιπΙειιεπι1ει·

Βεειιιπιπππ8επ ειιπππἔἰἔ Μ, ιιΙε ο!ιπε ενειιει·εε επιι'ιιΙΙεπ ππά επίπε!ιοΙιεπ
επ Βε1ι·πε!ιτεπ. ε

δ
. 25. 1)πεεεεπ ι!πι·1' Βεἰ άει· ΑπεΓιι!ιι·ππ8 ιιιεεει· Βεεπιππιππεεπ

ννει1ει· Ππεει·επ Μπ3εετι1τει·εεΙιτεπ, ινεΙεΙιε Ψνιι· 1ιιειιπι·ε!ι Επι· ιπιιπει·ννϋπι·επάε
Ζειτεπ πι1εάι·πεΙιΙιεπ εεννιι!ιι·ι: ιινιεεεπ ιινοΙΙεπ, Βιπ1:ι·πε εεεεΙιε1ιεπ, ιιοε!ι

ι1επ .εεεετεΙιε!ι ππει·1ιπππιεπ Βεο!ι1:επ εἱπει· ιιπι1ει·επ Κιι·εΙιε Με: 0οπίεεειοπ
ιππει·ΙιεΙΙι Πιι·ει· εἱΒεπεπ Βιι!ιπι·ε πε!ιε εει:ι·ετεπ ινει·ιΙεπ.

θεεεπεπ ιπ Ππεει·ει· Ι·Ιππρτ- ππά ΒεειάεπεεπιιΠ Ψἱεπ επι Αε!ι1επ

Αρι·ιΙ ιιπ Ειπιεπεεπι1 ΑεΙιτ1ιππάει·ι: ειπππόεεεπεπετεπ, Ππεει·ει· Βεειει·ιιιι€
ιιπ ὸιεἰεεΙιπτεπ .1ιι!ιι·ε.

Με: .ΙοεερΙι ε... Ι.,
Βι·εΙιει·ποπ Βπιπει· πι. π.

Βεπιπει·Ηπε πι. π. Πεεεπι'εΙά πι. π., Β'2Μ.
Αεί ΔΠει·πϋεπειε Αποι·όπππε:

Β'ι·ειπει·ι· ν. Βεπεοπιιει πι. π.τα »
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Π” ΒΙιοι·οο1ι1; «Με Β1εοΙισ1°οε Βοι·ιι1ιαι·ά πιο»
Ρωτάει

πιω εοιοΙιιοΕτΙιοΙιοι· ΕΙιιΙοι1ιιιιε νοιι Ρι·οι'. Μ. 1111011110! ΧΙ11181.1ΜΜ 1).

Π.

Βοι·ιι!ιιιι·ι1, ννοΙιτεοΙιοἰιιΙἱοΙι απο Μι· ιιιι8οεοΙιοιιοιι ΓοιιιἱΙἰο ΒιιΙΜ :κι Ριινἰιι

ετοιιιιιιοιιά, εο!ιι·ιο!ι Με Βοιιιρι·ορετ άειοοΙΙιετ ιιιιι Με .ΗΜ 1190 οἱιιο

Βιιιιιιιι1ιιιι€. Μο οι· Βτονἱοτἱιιιιι οιεττονοΒοιιτιιιιιι ιιιιιιιι1;ο, ννοι! Μο οἱιιοιι

Νοο!ιτι·ιι€ :ιι ι1οιιι 1ιι θι·οτἱιιιι'ε Βοοι·οτ Μάιο οιιι!ιοΙ1οιιοιι, ιιοννοΙιΙ ΕΙτοι·οιι
Με ιιοιιοι·οιι ΕἰτοΙιοιιτοοΙιτΙἰοΙιοιι Βτο1ΐο ΜΙάοιι εοΙΙτο.

Ιιι Μι· νοι·ι·οιΙο επ τΙοι·εοΠιοιι πω: οτ, οι· 1ιιι!ιο Με Μοτοι·ιιιΙ πι·
ΕΙιι·ο θο11οε πω! Μι· 1ιο1ΙΕεοιι ι·ϋιιι1εο!ιοιι Κιι·ο!ιο, Μο :παπι Νιι1ιοιι Μ: ΒττιΜο
ι·οιιτ1οιι απο ι1οιιι ιιΙ1οιι Μιά ιιοιιοιι Βοο!ι1ο τυποι· οἱεοιιοιι ΤιτοΙιι ιαπω

ιιιοιιεοετοΙΙ1.

Με ΩτιοΠοιι Με Μου ΒοοΜοε ΒοιοἰοΙιιιο1 οι· ιι
ι Μπι Β1ιι€οιι€ο Με

οοιιιιιιοιιωι·οο, ννοΙο1ιοιι οι· οιι€1τοι· Μπι· οοιιιο ΒαιιιιιιΙτιιιΒ ιιο!ιι·ίο!ι, Με

οοι·ριιο οοιιοιιιιιιι, Με ι·οΒιετι·τιιιι θι·οεοι·ϋ απο! Μο ΒιιιιιιιιΙιιιιο Με Βιιι·οΙιοι·ά

νοιι Ψοι·ιιιο.

Με 0ιιοΠοιι Με ιιοιιοιι Βοο1ιτοο ννοι·ι1οιι νοιι 1Ιιιιι πω· Βοοι·ο1οΙοιι

εοιιιιιιιιτ, ιΙοο!ι !ιοιιιιιιοιι ιιιιοΙι ιιοιιοι·ο Οιιιιοιιοιι Νικο.
νοιι κ1οιι οιιιιιιΙιιιιοοιι, ννοΙο!ιο οι· Μαιο Ι:οιιτι1ι.πο, |ιο1 Βι·. 'Πιοἱιιοτ

σ1οιι ορροιιἀἰικ :πιο Μ·ι11οιι θοιιοἱΙ ιιιι Ι.ιι1:οι·ιιιι (1179) πω! Μο ΒιιιιιιιιΙιιιιΒ
Με Βοοι·οτοΙοιι ΔΙοΧοιιόοι·'ε ΙΙΙ., ννοΙο!ιο επί Μοεοπι σωωιι νοιϋΠοιιτΙἰοΜ
πνιιι·άο, 8οιιοιιιιτ.

1

Ρι·ο1'οοεοι· ΒἱοΙιτοι· ΜΕ ιιοο!ι ω! οιιιο Με ΜΒΜ τιιι!ιοΙιοιιιι€ο Εοἱμἱἔοι·
Ηοιιόεο!ιι·11'τ ΙιἱιιΒοννἱοεοιι, νοΙο!ιο Βοι·ιι!ιοι·ά ιιιεΙιοοοιιόοι·ο Με Μο Μασάει!
1ιοοο!ιΙϋεεο Ιιοιι1ιω Ιιο!ιο 1

).

Νιιο!ι κ1οιι ιιοτιοι·οιι Γοι·οο!ιιιιιοοιι Με Ηοι·ι·ιι Ρι·οίοοεοι· Μιιιιοοοιι Μ
ιιιιοΙι Μο ΒιιιιιιιιΙιιιιο. ννοΙοΙιο 'ΓΙιοιιιοι· α

) Μ· οἱιιοιι Ατιεπιιε :πιο Βοι·ιι1ιοι·ά

οιιοΒοοο!ιοιι ΙΜ, Με οἱιιο νοιι άιοοοιιι Μ· Μο Ποοι·ο1οΙοιι Ιιοιιϋπτο ΩιιοΙΙο
:τι !ιοοι·ιιοΜοιι.

νου Μι· ΑΜ'ιιοΒιιιο, ννοΙο1ιο Μο Βιιιιιιιι1ιιιιε κι ΒοΙοειιε Ποιό. 1ιοιιιοι·Μ
Μι· 8Ιοἱο!ιεοἱτἰἔο 'Γοιιοι·οά, Μο εοι Μο οι·ο1ο ιιιι€οι· ι1οιιιοιιιοοιι Βοινοεοιι,
νοοΙο1ιο Μο ΒοΙιιιΙο οιιοι·Ιιοιιιιτο 3

).

*ή Μπι νοι·Ιιιιιάο ι1οιιι1τ_1οτιι: Βοι·πατάέ ΡαρὶοιιΜ· Γιινοιιιιιιι Εριεοορ1 Βιιιιιιιιο Βο

οι·οοιιΙιιιιιι Μ ΙΗιι·οτιιιιι ιιιοιιυοοι·ηιτοι·ιιιιι 11ι1οιιι οιιιιι ιι1ιιο ο1ιιετ1οιιι εοι·1ρτοτΙο ιιιιοοιΙοτιιι
οΜΜτ Επι. Δ!. ΤΙΜΜ. £αερομ·ο.ι. 1ιιι·. υπ. οτ ρ1ι1Ιου. ι1οο1οι· οτα ΒιιιιοΙιοιιοιο ΜΒΠΟΠΕΙ.
Νεο!. με. ΧΙ.ν11. ει”. @πιο σ
. πο.)

ή Μπι η!. Απ. ΤΙιο1ιιοι·ι 6ιεςιιισιιιοιιοο οι·Μοιιο σο. Βοιιιιιο 1838, Ε. μέ. Ο

πιο ΒιοΜοι· 6ο Ιιιοι1ικο ι1οστοΜιιιιιι οοΙΙοοιιοιιο Ι.Ιρο1οιιο1. Ι.ηιειιιο 1838. Θ
.

[Με. 22.

8
) Βου. ω. μ. 117.

ο
) Βιιι·τι «ιο οΙοι1ι οι·οΙιιμιιιιιιιο11 Β0ιι0ιι1οιιο18 ρι·οίο850ΗΜπ Τ. Ι. Ρ. Ι. ιι. 2157.

@Με ω” 1111· Βααλ. 88ι·οΙιοπσ·οοΜ. Π. Μπα Η



218 Κεεε«ειεεε, Ι·3Ιιει·εεΙιτ «Με εει·ε1ιει·«1 «σε Ρειι1ε.

Με νεΠειε Βεε1ι1.ε Με 8ει·Π «1ει·εε1' Ιιἱεεεννἱεεεε, «1εεε «1«ιι·«:1ι Βετε
1ιει·«Τε 8ειειεΙεεε; ειιιε εεεε Βε1ιεΙε «1εε εεεοειεε1ιεε ΒεεΙιτεε πε Βο1οεεε

εε«ε1εε«Ιεε «Μ, Με ειιιε εεεε ΔεΠιειΙεεε Με· Βε1ιι·ει· «1ει·εεΙΙ:ειι. Με «Με

@τα ειπε Πετει·εε1ιιε«1ε εεε «Με 1)ε«ε·ετιε1εε, Με «Με θι·«πί«ιε'ε Πε«ιι·ετ

1«ιεεε, Με Βεει·ε«ε11ε1εε εεεεεετ 1ιιιΒε ει
).

Με νΞει·«ε Βιιε!ι «Πεεει· Βιιειιε1εεε «ΜΜΕ «Με ΕΙιει·ε«:1ιτ, «Με ιετ
«1ει·«:1ι Βει·εΙιεε«1 εἱεε εΙειεεε«1ε ΒτεΠε ιιι «Με ΒεειειΙεεεεε «Με ι·δειιε«:1ιεε

Βεε1ιτεε εεεε11ιε11τ ενοι·«1εε, «Πε εε εεννο1ιΙ ιιι Με ίοΙΒεε«1εε νοε «Με

«:1ιιι1ε :κι ΒοΙοεεε εεει·Κεεετεε ΒεειιεΙεεεεε, Με ιιι Με ε1εεε1εεε

Τ1ιε11εε «Με εοι·ρ«ιε με «ιεεοεἰει εε«νε1ιι·« Με.
Με Βε11ιεείο18ε «Με 'ΠΜ «Πεεεε Βιι«:1ιεε Μ ΜεεεΠιε, Με ιιι «1εε

Πεει·ε1«Πεε θι·εΒοι·'ε ΙΧ., εεε :ΗΜ 1ε1ε«ει·ε εἱεεε ΤΜ! ενεε18ει·, ε««ειΙ
Με· 111είπε!ιετε ιι

ι

«Με 8εειει1εεε Βει·ε1ιει·«1'ε «1ε εοΒ«Πε εεεεερτε ε:: εε

εεε«Πε εερ«Πε «Με εεὶεεε 1ιε1«1εε θερἱτε1ε 1ι1εννε%εΙεεεεε Μ.
ΙΠε ε«ιιιεε Βειιιιιι|εεε Μ. ιιει «Με .1ε!ιι· 1190 νει·ϊεεε1, νει! εἰε Με:

(Πειεεεε Π!. Η
·

1191) εἰε1ιτ Ιι1εεεεεεΙιτ, ειι«1 Βει·εΙιει·«1 Με εο«:1ι «Πε

Ποιερι·ορετ νει·ίεεετε, εν«Πιι·εε«1 ει· ρεεε «Με Εεεε Με .Τε1ιεεε 1191 αεί
Με Μεεεϋ11Μιεε 8«ε1ιΙ νοε 15`εειιε«ι ει·1ιοΙιεε ενει·«1ε.
Με ειι1Ιιε1« πεσει· «Με θερἰτε1 υίι1είει· Πε Β1ιει·εε1ιτε (ε. 1. Π. Π.)

ενε1ε1ιεε ἰε εϊεΐεεε Ηεε«1εεει·Πτεε «Με ΝεεείοΙ8ει· θΙεειεεε ΙΙΙ., «1εει

Ρερετε θϋΙεε1ἰε ΙΙΙ., εεεεεε!ιι·ιεεεε «πετά, εοιεἱ1 ιιι ερέ11:ει·ε Ζω εεΙιει·εε
Μ1ι·ίτε; εΠεἱε «Πε [.εεεει·1: Μ ο11εεεει· εἱεε ειιι·1εΙιΠεε. 8«:1ιοε Αε«οεἱ«ιε
Αεε;εε11ειιε Με «1εεεΙιεΙε «1ειεε1' «ιε1'ιεει·Πεεει @ειπες «1εεε Με Β«εΠε
«Με Ρερε1:ε θϋΙεεΠε Π. εεεεΠ«°$ι·εε «1ϋι·ίτε, εεε ε1ε!ι εει·ει1ε ιιι θι·εΠεε'ε

Βεει·ε1 «ιΙε εεΙεε εεεε«1ε (ε. 2. Ο. 35 «μι. Θ.)
Δεεεει· «Με 8«ο11εε, ενε1ε1ιεε Βει·ε1ιει·«1 Πε ν1ει·τειι ΒιιεΙιε εειεει·

1εεΙιι·ίε«:1ι «1ει·εΙι «Με Πι·ε«:1« νει·ϋ1Γεε111ε1ι1εε δειεει1εεε Με «Με ΒΙιει·εε1ιτ

πεεεειιεεεεεετεΙ11 1ιε1:, νει·1'εεε1ε ει· πεπ εεε!ι εἰεεε ειεεεεε εεΠιετ

ε«εεΜΒεε Αει·ιεε «Με 1Πιει·εεΙιτεε, ενεΙε!ιεε ει· εεΠιετ ἱ
ε εειεειε ερϊιτει·εε

θεειειεε«ει·ε Με· ΒειειεΙεε8 εεειιε«ιΙε «ε. ειετι·1ιεοείο εεειιτ, εἱεε «ΜΒΜ,

Με Με!ιει· εἱεΙι1 ΙιεΕεεετ Βενει·«1εε Μ.
Ιε Με· ΒΙειεΙιεε1τι€εε Μειι«:Ιιεεει· Ηειι«1εε1ιι·11'τ (θεό. Μ. 8302), ενεΙεΙιε

Βείει·εε1 «Με 'Γεετε ετϋεετεε11ιειΙε πε θι·εε«1ε εε1ε81: Με, ἰετ Με επει

εεεΙε «1ε ιεετιἱειοεἱο ἰε 28 'Γεώ ειεεε11ιειΙ1:, «1ει·ειι Ιε!ιεΙτ Με: :Με
ει·ετειιιεε1ε ιιιιι€ε«Ιιει1τ από.

Ιε Με· Ρειἱεει· Η«ιε«1ε«Πιι·ι1'τ (θεά. 1566). «1ει·ειι 'Γεια Βε1'ει·ειι1:«1ει·«ι1ι
Με (ΗΜ Με Ηει·ι·ιι Ρι·οΓεεεοι· Μεεεεεε «ιεεεΙιτΠ«Πε1ι εεεἱε11, ΜΜΕ «Πεεε

ΒιετΙιε11εεε ει1εε11«:1ι.

Βιεεε 1επτει·ε Ηεε«1εε1ιι·Η'τ εεΙιει·1 εεε1ι «Με ν«ιε Με ςειεεεΜειι
ΜΜΠεΠεεΒ ΒΙει«:Μ'εΙΙε εοε1ι «ε Με εννϋ11«ε ο«1ει· «Πε1εεεε1ε δε1ιι·ει«ε«1ει·1.

1
) Με Με. «ει. μη. 808.

κ



Κιιιιππιππιι, Επει·εοπτ Δε. Βειιιιιει·‹Ι νοπ Ριινιιι. 219

Με επΠιιϊΙΙ: ιιΙιει· ο!ιπε “Με Νεο!ιτι·ϊιεε, Με εἱε!ι "ιι ω εἱπεπ ιιπκΙει·π
[Μιτου Με οπιιοπιεο!ιεπ Βεεπτειι Με επί Βει·πΙιπι·ά πεπιε!ιεπ, ω Μεεε
εππιιιιιιΙιι πε!ιι·εοΙιειπΙιεΙι :ιι εειπειι νοι·τι·ΒΒεπ Μπι· Ε!ιει·εεΜ εεει·επεπτε,
ππά Μιι·οπ ΖιιεΙΜε ει·ννει€ει·ι:ε.
Ιπι ΤΜ! Π. δ. 14 πειιιιι: ειο!ι πει· Ιιιτει·ρο!ιποι· είπεπ 8οπϋΙει·

Ηπεπεοιο'ε, να νοπ Βει·ιιιιει·ά ιιΜιτ επιππε!ιιιιεπ ιιειπ οικω, Μι ει· ἰπι
πεππι;επ 'ΠΜ Με άεπ Ψοι·τεπ: πιεπιἱπἰ, πιο ιι δο!ιπππε ιιπόἰνἱεεε απ! δο
|ιιιππεπ Γενεπτἱπιιε Με εειπειι Εειιι·ει· !ιιπενειι:Ί, πω! Μεεε Νεο!ιι·ιεΙιι: ιιι

εεἱπει· Ηεἰπεπ ΜιιΙιει· 8Ιειο!ιίαΙιε ιιπ8ειιι·ιιοΙιτεπ ΑΝιππόΙππε Με εΙεετἱοιιε

πεειϊιτί82, Με Ρι·οίεεεοι· Μπιιεεειι ἱπ αιει·πεΙΙιεπ Ηεπάεε!ιι·ιίτ επωεεΙιτ ω.
Ιπ Μεεει· πω; ει· πιῖπιΙἰεΙι: μεσω τιιιιιεπ επἱπιἰο ε£ εΙοεπεπτι πιω

άιπ.·Ζω·ί, ιπιιΒἱετι·ο δοΙιειιπι όιεϋπσΜοπειπ ιΙΙειπ πιιπ ιιτιοΜπι εοΙΙι€ει·ε

οοιπρεπτΙιο.

ΤΙιεἰπει· ω: Μεεε Ρει·ιεει· Ηιιπάεε!ιι·ιίτ Μπιπ, ο!ιπε _ιετΙοε!ι νοπ
ιιιι·ειπ ΙπιιιιΙτε εἰπεπ νοΙΜεπάι€επ Βει·ιεΙι€ επειιετεπεπ. Πι ειιιειπ ειδοπειι

θειιιτεΙ Με εγΙΙοΒε εκ Βει·πει·Μ ρερἰεπεἰε εοΙΙεετἰειιε όεεει·με πει ει· εἱεΙι

νἰεἱιπειιι· επί Με εε!ιοιι ει·ννϋππτε ΒιιιιιιπΙιιπε εεε Βει·πιιιιι·ιι πεεε|ιι·ίιπΙιι;,

Με ει· Με Απειιιιε ΜΙΒ πει· εοπιιιιΙειιο ρι·ιιιιε πειι·εοΙιτετ ενιεεεπ «Μ,
ενΜιι·επά Με ιιιιεΙι Μι· Απειι:Μ Με Ηει·ι·ιι Ρι·οίεεεοι· Μπεεεειι νοπ Βαπ
Ιιει·ιΙ Με ()αεΠε Ιιεπϋτιτ «Με
Βει· ειιπιιπιιΙε. ‹Ιε ιπιιτιΞιποπἱο ππά Με ιι·εειιιιπε πε εΙεετἱοπε ει·

ενιιΙιιιτ Τιιεἰπει· πιεΙιτ, οΙιεΙειοΙι Ιιειιιε ιι: 6ει·εεΙΒεπ Ρει·ιεει· Ηιιιιιιεε!ιι·ιΕτ

οιιΗιπιτειι ειπε; ιπ Μϋποιιεπετ Ηεπόεε!ιι·Πτεπ Μπα εἰο!ι Ιετε!ει·ει· πιο!ιτ.
Νιιο!ι πει· ΜϋπεΙιεπει· ΗεπάεσΙιι·ιίτ Μ; Με επιπιπιιιε πε ιπετι·ιπιοπιο

εΕπειπ ΡιπΙειεπ Βεννιιιιπει, ιιεεεειι Νιιιιιε :πιτ Μπι Απί'ππΒεπιιο!ιετεπεπ Ο
ΙιεπειεΙιπετ Μ.
Με Ρει·ιεει· Ι·ΙεπάεοΙιι·ιι'α .ΜΒεεεπ ερι·ιοΙιτ νοπ εἱπεπι άοιιιιππε θ.,

Μπι Πει· νει·ίιιεεει· εειιι Ψει·Ε ενιάπιεπ ινοΠτε.

Βειάε Ι.εεειιτΦειι Ιεεεεπ εἱεΙι νετειιιι€επ, ει·εΙΙΙΙ Με Ψιόπιιιπ8 επ ω
Βι·επιπε!ιοΕ ΨιΙΙιε!ιπ νοπ Βενεππε (Η90-Ι2θΙ) Βει·ιεΙιτετ πινει, ι!επιι
ει· ΗΙΙιι·τε πεεΙι Μπι Ζεπεπιεεε ειιιεε ΒεννϋΙιι·τεπ Βε!ιι·ι1'τπωΙΙει·ε πεπιε

Νπιπεπ.

ΠεΙιεΙΙι πω; πΒιιιιιο!ι νοπ πιιπ: θιιιΙΙεΙπιιιε ειναι θιιιΙΙεΙιποτπε θιιι·ιεπιιε,

επεπι ετιεπι πιιιΙτι ΟΠιοπεπι πρρεΙΙιιπτ 1
).

ΜΗ Μπι ΒεΒιιιπε εειπει· Βεειει·ππ8 ετιιιιιιιτ ειιο!ι Με Ζεἱι: ειιεειππιεπ,

ἱι
ι

ενεΙε!ιει· Με επιππιπΙιι ΕεεεΙιι·ιεπεπ Μ, όει·επ Μιιτει·ιιιΙ επ ΩπεΙΙεπ πω”
Με ΒεΒἱειιιπΒ Με Ρερειεε ΑΙε1επάει·'ε Π!. ιιἱοΙιτ ΜπειιεεεΙιτ.
Με εεΙιειπτ ΜΗ πεε!ι Μι· εοιπρἱΙιιτἱο μ·ιπιιι νει·Εεεει: ννοι·ιΙεπ :τι

εειπ; πεπ ιπ Μι· ΜπιιοΙιεπει· Ηεπάεειιι·Π'ι Ιὶπἀετ εἰε!ι ειπε Νώε, Με
Γιι€ΙιεΙι Με ειπε Ψει·ννειειιπε επι' Μεεεε Ψει·Ε εειιοπιπιεπ ινει·άεπ Εεεε.Μ---ι

ή ΒιιΙΙε “Με Τ. Π. π. 874.

Η 'π
'
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Νεεα ιαι·εια 'Ι'ειι€ε αειεετ εε ιαι 'Ι'αεΙΙΧ. αε ιι€ειιεαε αει αει· .αιι

ι'ιιαι·αα8· ειαει· Πεει·ειεΙε, ει.. αεαα ιαι Εαει·εεαιε αει· εειαιιιιετιε ιιι·ιιιιε

(ε. 8. Ν. ε.) αεια, ει: ια ειαε πω: ρι·αε2'ει· :ΜΜΜ Βιεεε Ααι'ααι·ααε
αεαα αιαειεαιΙιεα αεα ανοι·ιεε ειστε αεαα αεα αιεαει· αειιαααιεα @αεαεα

ννοαι ααι· αει Βει·ααιιι·α'ε ει·ειε ΒεαιαιΙααε αεεεεεα νιει·αεα, αιε ει· εειαει

αιε αι·ενιαι·ιαια ειιι·ιινιι€ααι:ιαια αειειεααε2ε, αεαα νεα ε" ειιαιει·εα Βιιιααι
ιααε θι·εεετ'ε ΙΧ. αεαεα ειεα ια ααεειει· Πεααεεαι·ια αεαα αειαε αι·

ννιιαααα8.

Νεεα αει· αεαεα νει·αια εαεει'ααι·ιεα Δαειεαι: αεα Ι·Ιει·ι·α Ρι·είεεεει·

Μεεεεεα ιετ ει.. Βεαιιιιιαα8, ννειεαε Ταειαει· αιε Ααεια8 αετι·εεαιειε, αιε

Ωαεαε τα· αιε Πεει·ειαιεα, αιε ια α» εαιαιαααι αε ιαιιιι·ιαιεαιε νει·
αειαιαεα; ααι· ιια ειαει· ΒιεΠε, αιιαιιιεα αει αει· Πεει·ειαΙε αε εε!ει·ε ιια
ει· ει: ιια· ιι·εΒιιεα, εα αιε αιεαι ειαει· ιιααει·ειι 0αειΙε εαιαεαιαιεα αεια

εαιιιε.

Βιε Βεει·ειαΙε αε ι.·ε!ει·ε ετεαι αεαα ια αει· εεαιαιΙετιε ιιι·ιιαε αιε

ε. 16. ν. 85; αιε α:: ααι·: ια ειαει· εαιι'αΙΙεααεα, ια αιεεει· Βειαιαιααι;
ααει·ε νει·αειαιαεααεα Ψειαε αεαι.

Βιεεε ειαεαιαιιαιΙιεαε Ψειεε, ννειεαε νει· αεαι ειαιειαεα Ιι'ι·εαιαεαιε
ααεα ει.. Ααΐαιι€εννοι·ιε αει· νεΙΙειαααιαεα Πεει·ειαΙε ιαιτ αεια Βειεαιαε

μια: αερίια!ί Μαιας αει Βει·αααι·α ια αει· εοιαιιιΙετιε ιιι·ιαιε αει ιαεαι·ει·ειι

Βεει·ειειεα Διεαεααει·'ιι ΙΙΙ., αει ειαεειαεα αει· Ραιιειε Ι.αειαε Π!. ααα
Πι·αεα ΙΙΙ., Με αει ω. Οεαεαεα αεα ειι€ειαειαεα θειιει1ε ιια ι.ει:ει·ειι
(1179) ααα αει· 8ι·αοαε νεα Ρειιιει·ε 0123) ιιααεννεααετ.
Βει·αααι·α αει; ειεα αιει· αεαα αεα 8ειαιαιαιιΒεα 8ει·ιεατει, αιε ει· αε

αιι€αιε; αεαα αιεεειαε Ψειαε αααετ ειεα εοννεαΙ ιια ειιιιεααιι αεια θεαειΙ

ιια Ι.ατει·εα, ννιε ια αει· νεα Βιεαιει· αειιαΜειι ΒεαιιαΙααε, ααα αεια νεα

Βϋαιαει· νει·ϋαειιαιεατεα θεεεειει· θεαειι:

Βιε Πεει·ειεΙε αει εε!ει·ε ιι·ιιετ ια αει· εειαιιιΙιαιε ιιιιιαα ει.. αεαα·

εεαι·ια: ιαεια (Με1ιιααει· απ.) θεαεαιεαεαει ειιιεεοιιε μια ε. Με πω.
Βιε Μια ιετιαει·εα Ψει·ιε ιιααεα ειεα ιααεεεεα, αιε Βιεαι.ει· πα αιεεει·
Πεει·ει:ειε, α.. αεαα ια αιε Βειαιαιααε θιι·εεει·,ε Π. ιιαει·αεΒεαΒεα Μ,

(ε. Π. Χ, αε εεαιεαιια εαεειαια. ν. 29.) αεαιει·ιτι ω, ια ιιειαει· ω· εα
8εΓααι·ιεα Βιιιιιαιιααεεα εε ειι€ειιιαι·τι ει.. Εειιιειαει· αει εναι· Με, _ιεαεεα
οααε ανειιει·εα Βειειιακ.

Βει·ααει·α εειαιιι: αεααιε εαει·αεε ανει·ι και αιαπαιιι€εα, αε αιεεειαειι

Ααίεαεεννει·τε ιια ειαει· εααει·εα 8τεΠε ιιειαει· Βειαιαιααε, αιιιαΙιεα ιια

ει·ειεα Βαεαε ιια Με αε ειει·ιειε ιιει·εει·ιαιε νει·ιιειααιεα. Ια αει· Βεαιια
αιε; θι·εεει·'ε ΙΧ. (ε. 1. Ι. 22.) ννει·αεα αιε ια αειαεεΙαεα 'Παει ννιεαει·αεΙ8.
Μια Βαεαιααει·αιεε αει· νει·νιααατεεαειτ αεια. ειεα αει Βει·ααει·α

αεαα αιε αει αεα ειεαεαιεα Βιι·αα ααα, ννααι·εαα εε αεια αει·εαι' (1215)
ααι·εα αεα ειι€εαιειαε ΟοαειΙ ιια Βειει·εα αεαι αεα νιει·τειι αεαα ειιαεαιιιεαει·

Βει·εεααααε αεεεαι·ααιιι: νναι·αε.
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Π!ε Τ.ε!ιι·ε ναι: αεα !!!ιε!ιιαι!ει·αιεεεα Με Βει·α!ιαι·ι! ια!! αει· 8Ιε!ε!ιειι
!!!α!!ιει!αιι€ ι!ετεε!!ιεα !α αεια Οοιαιιιεαται· Μει!ει!ιο!ε, ‹!εα ει· !!!ιει· εε!αε

ει·ε!ε Βιιιαια!αα8 εα!ιι·ιε!ι.

Βεἱ αει· Βει·εα!ιαααε αει· θι·ει!ε ιιτ!ιαιιιεα «Πε εαιαιαα!ε ι!ε ιαατι·ιιιιοα!ο

ααα αει· θοιιιιιιεατει· και· ει·ειεα ΒιιιααιΙαα8 Για! μπακ α!ιει·ε!α.

!)!εεεα Οοιαιαεαται· Μ! Βει·α!ιει·ι! παώ αει· εαιαιαα!α εεεε!ιτ!ε!ιεα;
ι!εαα ει· ει·ννε!ιατ ι!ει·εε!Βεα εαει!ι·ι1ε!!!ε!ι ιια ΤΜ! ι!ε αοανει·ειοαε εσα

)αΒατοι·αια (ΙΙΙ. 28.)
Ια αει· νοι·ι·ει!ε πα ι!ειιιεε!!σειι, ινε!ε!ιε α!! ΤΜ!! ἱαι εεε!ιεΕεα Βεαι!ε

αει· ιιο!!εεε ε! ειιτι·α!τε ει!ιι!ι·αεΕεα Παει, εεε! Βει·α!ιαι·ι!, θα" ει· !!ια Με
Βιεε!ιοϊ νεα !·”αεαιε, α!εο ἱααειαα!!› αει· Μαιο 1191 Με 1198 εε·
εε!ιι·ἱε!ιεα !ιε!ιε.

Με δ!ε!!ε !εαιετ ιιι ε!ιιει· !ι!εειΒεα Ηεαι!εε!ιι·Μ (Μ. Βεαει!!ετο!ιαι·.
92.), Με πι!! ι!α ΤΙιει!'ε ΑΜι·αε!ι, θ. 59, ει·ϋεετεαι!ιε!!ε α!ιειειαεαιαιαι:
Πει: ι!εααε εοαειι!ει·ιιαοαε, Με εε!ιο!αετ!εαε α!!!!ταϋε ει·ε!!α εοιαρα!εαε,

ιια! ε!εει·ετε!εε ε! εΜιανιι€ειΜε εοιαρι!εν!, πω:: ρι·ιιερωί!ασ )1ειρίεπείο,

παπι: |'αυεπ!ι'παε ερίσεοΡωσ Με: ίαιι!ι:επωε, παει· εοι!ειιι οραιιεα!ο ευαι
αια!αα:ι (!!ιι·Μο ριεει!αεει·ε επιει!ιοι· ε!ίαιετε, α!! ε1!εαο αιααει·ε νεαἱα

ροετα!α!α ἱα (!!ιι·Μι αοαιἱαε.

Πεα Τα! αεε θοιαιαειιται·ε πι!! αει· ει·ετεα Βειιιιιι!ααΒ νικ! Ηει·ι·
ΟΒει·αραε!!α!;!οαε8ει·ιε!πει·ετ!ι Μ. Εεερεγι·ειι ιιι Βα!ι!ε νει·6!!'εατ!!ε!ιεα.
Πεει (ΗΜ Με αει· Βειαια!ααε αεε Βαι·ε!ιαι·ι! νοα "Άπω, ανε!ε!ιεσ

ιια αε!ιτειι ΤΜ! α" εαιαιαα!ε ι!ε ιιιεττ!ιαοα!ο αιε!ιτ, Παι!ετ εἱε!ι εοντο!ι!
ιιι αει· Μααα!ιεαει·, Με !ι

ι

όει· Ρει!εει· Ηεαι!εε!ιι·ι!'8.

Βεἰ Βαι·ε!ιαι·ι! Με!!! ιικ!εεεεα Με 8τε!!ε α!ε!ιη ααα!! ια ω· ασια
ιι!!α!!ο ριἰαιιι !!ιιι!ετ ε!ε!ι Εεἱαε Ηιαινειεααε ιια! εε!αε Βαιιιια!ααμ ι!εαα

«Πε Πε!ιει·εα!ιι·1!'τ !αατετ «θα (α. αα. Π. 12.), ιαιε!ι αει· ΑαεΒα!›ε ααα
Αα!οαἱαε ΑαΒαεϋααει ααι·: Νἰοο!εαιι ει! εοαπα!!ε Βατοι·αια.

!)!ε Βει·α!”ααε ιια! δο!ιεααεε Γενεατἰααε !ια εεε!ιειεα ΤΜ! αεΒεεειι
Μ ι·ιε!ια8. Νοε! ε!αει· Μϋαε!ιεαει· Ηεαι!εε!ιτ!!!: «ω. Με» εεε!. 178)
εεε! δο!ιαααεε και· εααεα ΧΧ!Χ. ιια. 1:

εποε εοαι!Μοα!ε εει·ν!!!ε παταω, νε! αεειἱμἰεἰε ιιιιρει!!αατ ιαετιἰαιοαἱαια,

ε! ἱα!ει· ει·ι·εαιεε αοαιι·εειααι; σα: αα! επενει!τ, α! εετ, ι!εεερ!αε ω,
εεραι·ιι!ι!ται· ε!! α!!ει·ο, Με! αει· εεααεαιεαι εοαεεαεαια εοααι·ιαατε

νο!αει·!!; φαι! αοατι·εε!αια εε!.

'Με νει·ινε!εααε ιια! δο!ιαααεε απ!! Βα!!ααε Μ! ίο!Βεαι!εα ΤΜ! Μ!

8!ε!εΜ'ε.!!ε ι·ἱε!ιτἰΒ·, Με εἱε!ι !ιειαε!!ε!ι αει: ει·ετει·ειι ααε σ!ειεε!!ιεα Ηπα!!

εε!ιι·1Ει, !ιεεϋε!!ε!ι αεε !εΜει·ειι εαε ειπε: Μἰ!τ!ιεἱ!αιι€ αεε Ηει·ι·α Ριο

!'εεεοι· Μεαεεεα ει·Β!Μ, αει· ι!!ε εαιαιαε Βα!!ιι! ἰα αἱαει· Ραι·ιεει· Ηεαι!

εε!ιι·ι!'ι εατι!εε!ιτ ω.
!ια αεια ΤΜ! 7 ι!ε εοεαΜοαε ία!ιι·1: Βει·α!ιει·ι! ειπε νεα εε!αει· νει·

εε!ι!ει!εαεα Μεἱαααε Με αεα Ψοι·τεα: α)αα! ιια!ι!εια απ, εαε!ι ι!!εειε 8!:ε!!ε
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Χ

πετιετ ειιπει·ιι ἰετ πεπι Οοπιιιιεπτει· πεε ποΙιεπιιεε Γενεπτἱπαε επτποπιπιειι.

πιεππ Μπιτ πει· θοιπιπεπτει· πεε Βιιππαε πιο αι·επι·ιιπ8ΙιεΙιε ΩαεΙΙε ἱετ.

Βει·πΙιει·πε νει·εαο!ι, πεε ΕΙιει·εεπτ εγετεπιπτιεε!ι αεα τιεοι·Ιιειτεπ, πιτ

ιππεεεεπ πιοΙιτ πει· ειπειεε, πει· ια πει· εννεἱτεπ ΗτιΙίτε πεε ειινοΙτ'τεπ

.Τεπιπιαιιπει·τεε πεπιεε1ιτ ιπαι·πε. Ιπ ειπει· Ψειππει·τεπει· Ηεππεετιι·ιτ'τ παπετ

εἱεΙι ειπε ΑΒΙιεππ!αιιπ παει· πειι ΕΙιει·εε!ιτ ιπιτ πει· ΠεΒει·εεπι·ιίτ τι.. οι·τα

εοπια.πιι, ετ παπι·ε εἱτ ιπετιταταπι, ετ παπε Μ εοπειπει·επται·.
ει» Ιιεπιππτ πιἱτ πεπ Ψοι·τεπι επει·επιεπταπι εοπῇαπἰι ποπ επι Ιιοπιἰπε,

εεπ ιι πεο ια πει·επτεο ιπετιταταιιι ειιτ, αππ εε!ιΠεεετ: ποπ τιιπταιπ πει·
εοπιιΙιε ιιετιο, εεπ ετ ιιι ι·ειπ ατΠιε πιαΠει·ι πεεει·πιται·, ετ Ρι·εεεει·τιπι ποετ

πἰεεοΙατεε €παρτιιιε.

θι·ιιτιεπ'ε Βεει·ετ ινιι·π ειπιπε ΜεΙε ἱπ πι· επεετ'αΙιιτ, ι·ϋπιιεεΙιεε ΒεεΙιτ
εε1ιι· ΜΜΜ, πεεπει·ετιεπιεεΙιε Πεει·ετε!επ !ιοπιπιεπ ιιι Πιτ, πει· πιιι· πιει·
παει· 8επιπεΙιτεπ Μιιιι.εωεΒ εατοΙπε, πίεΙιτ νοι·.

Ια ειπει· Βιιπιπει·8ει· Ηειιπεετιι·ιτ'τ πιιπετ ειεΙι εἱπε "πειτε εγετειπιιτἱεε|ιε
Δι·Ιιειτ παει· πεε Επει·εο!ιτ ιπἰτ πει· Πεπει·εειιι·ιίτ πε παιτι·ιπιοπιο.

επι πεπιππτ πιιτ πεπ Ψοι·τεπ: νιπεππαιπ εετ, ππἱπ πιτ πιετιἱπιοπἰαιιι,

ετ ιι παο ιπετιταταιπ, ετ επι ετ παπππο, ετ παει·ε. ετ παπε ειπτ πεεεεεει·ιε

ιιπ ιππττἱιποιιἰαιπ εοατι·ιιΙιεππαιπ, παπε ἱιπρεπἱεπτ ιπετι·ιπιοπιαιπ οοιιτι·ιι1ιεπ

παπι ετ παπε πιι·ιιπιιπτ εοατι·εεταπι, παἰπ ειτ επει·ιιπιειιταιπ, παιιε ι·εε επετε

πιεπτι.

Βἱε Ιιεἱπειι 1ετετει·ειι 18'ι·επεπ παἱπ εἰτ εεει·επιειιταπι ετα ενει·πεπ Με.
ιπι Τεκτε πἰεΙιτ πιετιι· πεπιιτννοι·τετ; πεπιι πιεεει· εεΙιΙιεεετ πιίτ πω: Επε

πιππει·ιιιεεε πει· Επττ'αΙιι·απε, ιιι πει· Βεπιπει·πει· ΗεππεεΙιι·ιτ“τ πιἱτ πειπ Βιιτεε:

ποπειπει·εππαπι ετιιιιπ, ατι·απι παΜΠε τ'αει·ιτ, εαιπ ι·εριεπεται·, ετ εποε πα

ΒἰΙεε ιιπποε νει πω, ετ ιπε1ἱιπε εππι, παιιε ιιπ πα1ιιΙεε επιιοε ιιοιιπαπι
πει·νεπιτ, ιιι ειπει· ιιππει·ειι ιπι Βεεἰτεε πεε Ι·Ιει·ι·π νοπ Βιινιππγ πιιτ ἱπνἱτἱε

πιιι·επτιπαε ροτει·ιτ εεπι ΙιεΙιει·ε α:ιιοι·επι. 8ἱε νειινεἱε'τ εαΕ ι·πιπιεεΙιεε ΒεεΙιτ,

πεο!ι.πι·ετιιιιιιεεΙιε Βεει·ετιιΙεπ επιιιιιΙτ ειε πω".
2

νοιι πἰεεειι 1ιειπειι Δι·τιειτεπ πι6επτε Μπι ειπε πεπι ΒοΙπππαε ιιπ
Βεπϋι·επ, πεεεεπ Ψει1ιε απε παι·εΙι Ι·Ιει·ι·π Ρι·οτ'εεεοι· Μπιιεεεπ ενοΙιΙ ΜΗ
πι11ιει· ΙιεΙπιππτ ιιιει·πεπ πϋι·τ'τειι, Με εἱε εε ΜεΙιει· πω. πιε Ιιαι·ειε ΜΗ
τΙιεἰΙαππ ΒιετιεΙΙ'ε ινιιι·επ.

.Με πεπι 8εΙιετεε ιιοπ ΩαεΙΙεπ. πεεεεπ ΙππιιΙτ Με πω. πἱε Γοτ
εεΙιαπεεπ πεε ει·εντιππτεπ απει·πιππετεπ ΒεεΙιτεπεΙεπι·τεπ Ιιεπιιεπ, 1ιειιπ εἰεΙι

ιιαε!ι ει·ετ πἰε 11'ι·επε 1ιεεπτννοι·τειι, ἱπ ενεΙε!ιειπ νει·πεΙτπιεεε πἰε πειπειι

Αι·Ιιειτεπ, Με παώ Βει·π1ιει·π'ε Επει·εοπτ. πα πεπ Οοιπιπεπτει·ιεπ Με:
(Ξτι·ιιτιππ'ε Βεει·ετ ετε!ιεπ, αππ ινἰενἰεΙ Ι.ετετει·ει· εεε πεπι νεα Παπ ιιπ

πεία1ιιιτεπ Βαππ επτποπιπιεπ πετ.

Βει·πΙιει·π'ε εαπιιπαΙε πεπεαρτετ ἱππεεεεπ ΙιιπειεΙιτΙιεπ πει· νοΙΙετειι

πι€1ιειτ πεπ νοι·ια8. πε εἱε ποε!ι Βεει·ετε!επ ΔΙεπιιππει·'ε Π!. επτ!ιιπτ,
Με πει· Ιιἱει· τοΙπεππε Τειιτ εειετ.
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ΒΕΒΝ.4ΒΠί δ'ΠΜΜΠΕΑ ΒΕ Μ.4ΤΒΙΜΟΝΙθ οι).
Ι

ΟοΒιι πιο «ΙἱΙοοΦἱοιιἰε νοειι·ιιο ρτοοιοΒοτἰνο 1), ιιοΜΠε οι «ιιιιειΒἰΙἱε

«ΜΜΜ Ο α), «Με ιιιιιτιιιιιοιιιι @το «ιιιιιο«Μιιι οοιιιροιι«Ποεο 3) ροι·οοιιοοιο,

πιοπο ἰι
ι

Βου ρ«ιι·Ιο πιο οιιτἰοιιοιιιιιι οσοι:: ιιιο«Ιοι·ιιοι·ιιιιι οιιιιοιι«ιιιι εοιποιιϋπο

εροι·ιι·«ο. Α «ιιιο Ι«ιοοι·ο, «ιοοιηιιοιιι πιο ἱιιεοίΙἱοἱοιπἰο. «Μιοι·τοιοι·, ειι%οι·ϋ
ιοιιιοιι «πιοπο οοιιονοΙοιιτιο ει·«Ι«ιιιιιι νι«ιιιι ο88ιο«ιι, οι μι· εοιιιοεο Ιοοο

ροάιιιιι 4
)

νοετἰεἰο οΧροι·ιι·ο.

νιωωοο ἱ8ἱτυι·, @Η ει: ιιιοιι·ιιιιοΜοιιι, @Η ί«ιοΜ ιιιοτιἰιιιοιιἰιιιιι,
οι «Μο ιρειιιιι ιιιιρο6ιο€.

ΕΜ: αστειο ιιιιιιιἱιιιοιιἱτιιιι νἱι·ἰ οι ιιιοΙἰοιἱο Ιο8ἰϋιιιο οοιι]ι«ιιοΦἰο ιιιιΠνΜιιιιιιι

«Με οοιιειιοιιι«Πιιοιπ ι·«ετιιιοιιο. Αι! ίιι«ιΜάιιοιιι νἰι«ιο οοιιειιοιιιιὶἱιιοιιι εροοιοι:,
οι ιιο«ποι· νἱνο ιιΙτοι·ο «κι «ιΠοιιιιιιι «ΜΜΜ οοιιοιιοἱιιιιιι. Ωιιο«Μ £ιειιοἰοτἱτ,
που ονο.ου«πιιι· ιιιιιιιἱιιιοιιἱιιιιι.

Μοιι·ιιιιοιιϊιιιιι πιο Μάι ιιιιιιιε«μιο οοιιεοιιοιιιι ΙοεΜιιιιιε μι· Μαιου.
νοι·οο, νο! «ιοι·τοο οποιο οιιρι·οεευε. .Ποιοι ΗΜ! Νιοο!ιιι ρ«ιρ«ιο: «ια/βεία2
σάκο σεοαπ«Μπι 28988 δ) οοποοποιω, άι: οποιαπι μαι·πιποαο ουπ)”απο2ίοπίοπο

α_οι”ι'αι· θ
),

οιπ .«·ο!τω .ιό άο/πειί2', σε2'οι·α πάω «ποπ 7
)

ήπιο :Μαι ο«ε!οϋι·αία

|τιω·2ιαπΖω, οι ΧΧνιι. ο. Π. «πιο ρι·ιιιιο 8
).

ΕΜ ιιιιιιι«μιο «Με Μο «:οιι«ποιιοι1ε, πι: Μο οοιιοοιιι:Μ ιο ιΙΙιιιιι οι; ἰιι
ιιιιοι·οιιι, οι: ΠΜ ἱι

ι Μαιο οι ἱιι νἱιιιιιη οτ τοΙἱοιιε νοι·Μει οηιι·ιιιιι «ιου

ειιονἰτ: νοΙο ιο ἱιι Μεσοι, νοΙο ιο ἰι
ι

ι1ιοιιιιι, νοΙ: «ιοοἱρἰο το ιι: ιιιοιιιιι,

οοοἱρἱο το ιο ιιοοιιιιι.

ΤοΙἱε «:οιιοοιιειιο Ι'«ιοιτ ιΜΜιοοιιιιιω «οι που θ) «Ιοεροιι«ιοιιο, «ιιιιιιιΙἰ

«ποιο ιιιιροειτιο ω«›ωιιιο σιω«ω-, οι οι α! ἱιιιἱἱοἰιιιιι «ιοεροιιωτιοιιιο @ο ω)
«πιο». Ι.«>8Μιιιιιιιι οιιιοιιι οοιιιιοιιειιιιι ΙοεΜιιι«ιιιι«μιο οοιιῇιιιιοιἱοιιοιιι «ὶἰοἰιιιιιε,

«Μ «μπω ιιοιι ε«οΙοιιι ιιι«πιιιοοιήοιιι οοιιιι·ιιΙιοιι«ιιιιιι ιιιιρο«ιιοιπ Μ) νοι·ιιιιι

οϋειιι τοικι·οοιιιιιι ὰἱιἰιιιοιιι, ποπ ἰιποιΐιιοιἰιιτ Π).

Ό Μου ω!. «ΜΜΜ «ϊοιι ΑιπΙι·ιιοΙι Μ! Ι.αορυ«,πω 1
.

ο. ιιιηο·. 287 ποιο., νοι νιιοΙοΙιοιιι

ω» «Ιοι· Μο: νοιι Ιίιιιιοιππαππ ΒοΒοοοιιο «1ιιι·«:Ιι ει·οοεοι·ο Βοιιιιιοιτ. ιιιιοιοΙοιιιιοι.

(Αιιιιι. «Ι. Πού.)

1
) θα!. Ι. Ι. ο. ιιιοιιιιοοιιιιι: «ιιΙοοϋοιιιο οι οι·οι·οο«ιτινιι.

!

Ω
) θα!. Π. ι. ο. ρ«ιτιοΙοιιοιι: «ΜΜΜ Θ.

8
) «Μ. Ι: «τοιιηιοιιοΙοοιι.

^
) «Μ. Π: ροιιοι·ο.

ε) Οοο. Π: 1οοοιιι.

.) «Μ. Ι: ιιἔΙτ.

Η Οοο. Π: απο” «πο».

Ε
!) ο. 2. Ο. ΧΧνιι. «μι. 2
,

«πιο. ΙΙ. «1οοοι οιΙΙοέοιιο.

Θ
) «Μ. ΙΙ: οι πω: Ιιοο.
Μ) «Μ. Ι: απο
11) Οοο!. Π: ιιι«πι·ιιιιοιιιιιιιι που Επιρο«1ιιιιιι.

ι!) «Μ. Π: 1ιιτοινοιιοπιιπ.
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Ηπα: πούοπι εοπτ ἰιπροοἱπιοποι πιοτι·ἰπιοπἱἰ Μ: ποπ!. ') ΣΕΠ: νοΕοπι α)
οι·άο, πιο” :πομπο οοΙτοο, οπο: ροι·οοποο, οοποΜο, οοΒποτἱο, ΙἱΒοτἰο,
οοοι·ιπϋπο ᾶοΙἱοϋ, ἰπιοοεοἰπἱΙἰωο οοοοποἱ, οοοοϋο, ροοΙὶοιιο ποποετούυ,

5οπτΜο, τοιπροε ίοι·ππ·οπο, οτ ἱπτοτᾶὶοτοιπ δ) οοοΙοεἰοο, οπο: πομπο ρι·οεο

οοοπιοι·.
ΤἱτοΙοε Ι.

Πο απο 4
).

νο8οπι οπτοπι οπο ίπ Εοοἱοπ‹Ιο νοΙ πι ποπ Εοοἱοπᾶο; ἱπ ποπ ίοοϊοποο,

οτ ποπ οοιποοοπιΠ οοι·ποε δ
) ἱπ ο.. εοΒοοϋ, ἱπ ἰοοἱοπόο, οτ οοπ‹Η ..ο εποε:

τοιπ δοοοποπ:. Ποπ: νοτοπι πι ποπ ΕοιοἰοπιΙο οπο απ: ποοϋποποπο Μ: ο.

οὶοἱο, ποτ οοπϋποποοο οτ νοτοιπ οοετἰτοτἱε. Ροι·ι·ο νοτοιπ οπεΜπήε οΙἱ

πωι! θ) εἰιπρΙοπ, οΙϊοοοπ 8) εοΙοπιπο. 8ἱιπρΙο:: ο", ποσο ο. νοΙ π. οοοι·οτο
ποπ ωι.οποο τοοϋποο, νοΙ οοΜΜπο τοοϋποο οοεοοο τοπιοπ Ιιο.ῇοειποὰἱ
εοΙοπιπἱτπτἰοοε, οιπο, ποπ νονἱΦ ἰπ οτοοεοπτίπ εοοοι·οοϋε, ποπ πωπω ΜΜΜ,

ποπ Φοπεπτοιπ, ποπ νοετοπ1 τοΙἱἔἱοοοκπ 7
) ποοοιπεἱ€. Βο!οιππο οο8, «μισά

οι πΙἰοοπ πωπω. Μοπι εοΙοιππποτοιπ ο€ 8
)

μποοοπϋπ τοεοἰοπι οοΙιἰοἱπ.

8ἰιπρΙοπ ἱτοοοο θ
) νο8οπι τποττἱπιοπἱοπι οσποι·οποποοπι ὶιπροἀἱτ, εοο

οοπο·ποτοπι ποπ οποιοι, οποιο Τ|ιοοοοτοε μπει: Η Μ· πωπω οπο. ΧΧ)ΠΙ.
οπο. ω).
Βοἱοπᾶοπι οπιππ οετ, ποσο ροετ οοπο·πο$πιπ ιππ$τἱπιοπἰοιο ποπ Ιἰοο€

νοΕοιπ οποποιοο· οΗοοἱ οοι·οιπ ίοοοτο εοπο Η) οοποοπεο οΗοι·ἱοε, οτ εἰ ίοοοι·Π,
οϋοπιεἰ ιποποποιοοιπ ὶπἔτοεποε Με., ι·ονοοοτοι·, οτΧΧΊΠΙ. οο. 2.4ροΜοοα Η),
πἱεἱ Ι'οι·το ἰΠο οοἱ τοΙἱποοοΒο£οι·, πο @το οπἱεοπσΙἰ ιὶοοὶτοπι ρτἰνοεεοτ”),

οτ οοι!οιπ οοπποΙο.
Βἰ πιο νο2οιπ ροτοἔτἱποπ‹Ιἱ οπ$ο οοπο·πο2οιπ πιο£τἰιποπἱοιπ οΠοι·

ί'οοοι·π, νο! ροετ οοπ2ι·οοτοιπ, π.. οοοά Ν) οοπποπεοπι οΝοι·πιο ποπ ποποοι·π,
νοΒοιπ :.....πιοο, οοἰπ άοϋποπι ο

ἱ

τοποοι·ο τοποΕοι·, οτ ΧΧνΙΙ. τοι. 2 Η

ι) Οοο. Π: απο οπτοιπ οποιο ιποΜπποπ1οπι Ιππροιποπτ

ι) 0οο.ἶΙ: νοτια.

Η Ποπ!. Ι: πω· 6οιποπι.

ή Βοοο ι·ποι·Ιοοι οπιποεοπο εοοιιοπτοο 1ο σα!. Π. @απο

δ
) θα!. Π: οπτποιπ.

ή θα!. Π: «πω.

") θα). Π: πο! νοεοοιπ τοΗοϊοππ:.
.) απ. Π: πι.

η θα!. Π: πιΙοπο.
Ν) Οοο. Π: .σε πωπω υἰηχἱπὶΙαὶἰ.9 Μ. πο οπο. ›ανιι. 8οΙοιππο πιο ποπ σοπ

0ι·οποπτΙοπι ἱιπρο61τ, οοπτ:·ποιοτπ οΜιπ1τ, ιὶο οΜιιΙσ ο! ροοΖΗ.ο οτ Ο. ΕΠΣΠ!. πο. ΙπππΙΕπι·.

(σο. ο. δ ιΠετ. Π.)
Η) θα!. Π: Η ποπ.
#2) (Επι. ο. Μ. Ο. απ. οιπ. 2.

Η) απ. Π: οι·1οπεοοτ μι· ποοΙτοι·Ιοπι, οι οοι1οιπ πιο. !ιππο2οι·.

'Η Οοο. Π: π. τοιποπ οοοι1.
18) Οοο. Π: Μπομπ ιΙοποτ.
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:ο :::::οω:: :)
,

Με: :'ο::ο ἱπ πω:: «Μιμπε::::οπο νο:ι:::: «::ιμ:πι:εεο:, ο:

:με α) :::ο:::::πο:; :απο «επ:ιπ :::ο::ι::π::::ε πιο οοπεοπεπ ::::Ι:::ι·ο:::: δ)
,

π:

ΧΧΨΙΙΙ. «Ποοοπί ^
).

Ρ::ιο:ο:ο:: ε: ν:: :ο::::π ::Ι:ε::ποπ:::ιο :Με ιπ::::::ποπ:::::: νο: με:
:«:ο«::::, «:::::π: :πιο δ) οοπιιοπε:: τιμή:: πω:: ::::ποπ :οπο: 8), ε: νο:ο
ι::::Ι:«:: :πω νοΙ με: :::::::·:π:οπ:::::: νο:::::: ::::::::ποπ::::ο :'οοο:::, ε:

:

:πιο

ποπ :::::οπο:·::, ποπ :«επ«:Ι:::, :π ::::::«:ι::, π: ε
: ν:: ω:: οοπεοπε:: ο: μα::

:::οΙ::Ι:::::, :με 7) :::::«:π :ι·::ππο:ο «:«:::οΙ:::, ι:: ΧΧΧΙΙΙ. «μι. 5 παπ:ΐο:::ιο: 8
),

πο!α:”:.

'Ι'::::Ι:::: Π.

Με Με::
Ο:·«:ο :Με ::::οοι·, ::Ι:::ο ποπ οποσ; εποε: απο π: επ::«::::οοπ::::ιε ο:

ευρω, ποπ εποε: π: ::οοΗ:::::::: 9) ο: ::::':::.

Ο:«:ο :τοποσ ποπ εποε: π:::::::::οπ:::π: ποπ ::::μ«:::, ι:: ΧΧΧΠ. ι::::.
πω:: ω). Ο:«:ο :::::οι:: εποε:: ο: :ιπμεΗ: οοπ::::Ι:«:::«::::π ο: πω:: οοπ
::·::ο:::ιπ, :::ΑΧΧ:ΠΙ. Ρω::ωω:°:, άϊαι·οπίοπω, :::Μι'αοοπ:Μο :τα Μ), ο:
:::«:ιπ Ιο8ἱ:ι:: ΧΧ:'Π. «μι. 3 π:: Ζεα· Π).
Νο:: :::ιποπ, οι:ο«: :π :π:::ο πω: «::::::«:οι:::: :πιο ε::ο«::«:ο:::::::: :π«Πο«:
ω:: οοπ::ποπ::::, μπε:: πιο αφ:: ω) :π«::ο: οι::εοοι::ε ο: :::«:ο:«:ο::::πε
ο: ποπ «Π«:οοπ::::::: Η).

:Μο «Μ, «μισά ποο::π«:ιιι:: :::νο:ε:: :οιπμ::: ν:::·:ο οι: Με «:::ποποε Ιο

«:::::ι:::::; «μ::«Ι:::π «:π::π ο::::οπ::ιπ Μ) ο::::ι:: ε:ιοο:«Ιο:Π:::ε αποτο:: μ:ιπ:::ππ:,

:) Οοο. Π: π: οοΙΙ:Β::πι· ο: :Πο οπο. Ο. :::«ν::. «μι. 2 ε
: :ιι ::::ε::πο::. (ΟΠ. «ε.Μ,

Ο. Χ::ν:ι. «μι. 2.)

.) Οοο. Π: ΗΜ.

.) Οοο. Π: Ι:::::ο::::.

ή Ο:'ι·. ο. 8 πω. 28.

δ
) Οοο. Π: ο::::::::: ποπ.

·) Οοο. Π: ω:: :οι:«::«:.

7
) Οοο. Π: :::::::::.

ο
) Οοο. ΙΙ: π:απόβοοΙππ: απ:: «::η:. ΜΜΜ (0:':·. ο. Η Ο. ΧΧΧΙΙΙ. ο: ο. Μ.

Ο. ΧΧΧΙΙΙ.)

:ή ω. ΙΙ: εοοΙ::::::.
ω) Ο:':·. ο. 18 «ΙΜ. 82.

Π) Οοο. Π: π: «πο. ::::ν::. Ο::1:::::: μι:: ::ι·ο:Μ:ο:·:ε «::::οο:::::::: (ο: «μια εο
π:ιππ:ι:: :ιο«:::π«::ιι:: :ο::::ι:: οπι:«:ι::: :ΙΙ::::: :π:οΒ::::::.) Ο:':. ο. 8. «ΙΜ. 27.

`

Ω) Οοο!. Π: Ι:οο. :«Ιο:π παμπ:: :π Ο. ΧΧΥΙΙ. «μι. Ι π: πω. (Μ. ο. 40. Ο. Χ::ν:ι.

«μι. 1
.

”) πω. Ι: :::οοοι:::.
Η) «Μ. Π: ει:Μι:::ΒΙ:: Το:ο:ο :::«::«::: ο:: απι:: :1:::0οπ:Ι::::: , «:ι:π:·:ο ει::

«ΙΙ::«:οι::::::::.

πι) Οοο. Π: οπποπο::.



226 Κααιιιαεαα, Βαει·εειιι αει αεαεα νεα Ρενα.

αι Χανια. ιια. 1) .ιι'εαίε αεεαει·ίι, αεαι: ει.εεωει, ααιαεια αεαα
εεεει·αειιααε ει αιεεεαιααε αι ΧΧνιιι. ααι. ιιι·ει·αιιιει·, ιιαιαεια ει εε.εει·
αειιααε ει αιεεεαιααε, ει εαααιεεεαιααε, αι ΧΧνιι. ρι·ε.ια_γιει·ίε ειε. α

).

Ωαεα ει εεεει·αεε νει αιεεεααε νει εαααιεεεαιιε ααει·εια εεεερει·ιι,

ιααι ειιιειε ααειιι αεαειιειε εει ιιι·ινεαααε ει ιια εε εειιαι·εαααε, αι αιει.

Χανια. αεεει·ιιαιια.ι· 8); αιαε ειιρει·ει θ
,

εεεει·αοιεια, αιεεεααια νει εαα

αιιιεεαιιαι αειιοειιαια αει: αιιει·εια ααεει·ε, εαιιι εαααε ει·αιαεια αιιαεαι, αεα

εεεαιει·ιιει· νινει·ε ιιεεεε, αι 1
. ΧΧΧι. αιει. αίι·ι'αια δ
).

Ωαεει·ιιαι· εαιεια αε ειει·ιειε ια ε) ιαιαει·ιααε ει·αιαιααε εεαειιιαιιε,

ει ιααιι·ιαιεαιιιια εεαιι·αιιει·ιαι, ιια αιει·ααιεε εαια αιιοιιααε ειιιιεααια εεειε

ειιαιιιεα αεαεειιι εαιιαει·ε. Πι ααιαεια ΧΧΧιι. αιει. ει' ααι απο 7
) ω·

8ει·ιαε ειειαει·ε νιαειαι·, αι ειιιιεααια εεα ειιιει·ιαε, εινε ια ιιι·εια·ιιε αεαα

ααε εεαεεααεαιαι·. θεαιιεαιειι εαιεια αεια εεαιεαιιεε Αιειαιααει· ΙΙΙ. ια

ιιαααεαι αεει·ειειι ω" εει'ει·α, ιια αιειι 8). εεειεειαειιεε αεαεαεια εα ιαεε
ιεαιαια ειιεειαιε, ααι εεειααε ια εει·νιιιε σε ιιει·ειειααι; 9

) εεα Με (αιε
Βει·ιι αε εεειεειαειιεε ιαιιαεαειααιαε, ιειαα ΑΙειιαααι·ι ε.. ιι€ει·ε αιειααι εει.

νει ιιιαα (ιι·εεει·ιι εεεαααααι εεαεαειααιαεια εαει·αιααεια εεειεειει·αια

ιεααιιαι·, ια εαιααε εεειιιι ει ιαι“ι·ε ια εεαιαειε ιιειιιιι αιαιιειαιααε εει·νιι·ε

εεαεαενει·ααι, νει αει·εειιει·εαι αεα αι ειει·ιει εεα αι ιιααιιει·εε, ει ιαεε

ιαειααι εει, αι αεαειιαι αεαειιειαια, ιειαα νει·ε Αιεαιιααι·ι ιια ιεεαια ιαεε,
ααι ιιιιιε εεαεαειααε αεα εαιιαει.

Ωαεει·ιιαι· ειιαια, ιια εεει αιιει·ααι ιαει·ιεια ιιιει εεειεειαε αεεειαι

ι·ειιειει·ε ω), ει εεε ιια ιειαιιαε ιιι·ειιιει· αι:ει·εε “) ι·ειιααει·εαι. @αεα
αεεειαι Π) εειιιΒιιαι· ει: εαριιαιε ΧΧΧιι. .αεαι απο, ει ΧΧνιιι. τα: Με
εεαιιε νει·ε Χθι. ε!ει·ίειω είειαια ει Χθιι. εειιιιαιε αιιιιαε ει να. «ια. 1

.

ρι·αει·επιίαια ω).

ι) θεα. Π: αι αιει. ιιιινιι. ειιιαιε. θιι·. ε. Η ει ια αιει. 28.

ή θεα. Π: ιιαιαεαι εεεει·αειιαιιε εειιε ιαιειαιεααι, αι Μ". 28 ρι·ε.εαιιει·, ααι
αιιαι εεΙιε εεεει·αειιααε ει αιεεεαιααε, αι αιει. 28 ιιααπαε, ααιαιιιιι ειιεια εαεει·αειιααε

ει αιαεεαιαιιε ει ιαααιαεεαιααε, αι Χιινιι. ριε.ιαι2ει·ιε ετα. αι εαιιι·α. θι'ι·. ε. 9 αιει.

28 ει ε. 8 ααι. ει.

ι) θι“ι·. ε. 2 αιει. 28.

4
) θεα. ι: ηιει·ιει.

ι) θεα. Π: αι αιει. Ι.ΧΧΙ. αιειαιιι. σα. ε. 8 αιει. ει.

ε) θεα. Ι: εΙει·ιειε ει ια.

'Ο θι'ι·. ε. α
'

αιει. 82.

ιι
) ΑΙειιιααει· ΙΙΙ. εει·ιαεαε νιΒεαεαια ειιιιεειιε ια εαεαααι εαιι·ενεεεαιι αμεα

ιιιε ιαειιιιι: Μ!" εσενα, αι›ι ειιεαι αιειι.

α
) σα. ε. δ. εειαιι. Ι. αε εΙει·ιειε εειι_ιααειιε (ΙΙΙ. 3.)

ω) θεα. Π: αααειιιαι· ειιιιια αε ειεαεαι, ιια ιιεει αιειιεαι ιιιιει·εια εεεΙεειιιε

ι·ειιειει·ε.

Η) θεα. Π: αιει·εια.

ιι) θεα. Ι: αεαι.
Η) θεα. Π: ααιαεαι ιιειεααι ι·ειιειει·ε ε: ααα. ΧΧνΙΙΙ. αιε Με ει αιει. θΧΧΙΙ.
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Ιπ :πιο οποοοττοπο νοΠο::: :::::)ο:·πιο :Μοτο οοπτοπτιπιπ, ππι·:·οΙ:ο τοο:ο::

οπο:: οοπτἱοι::, οτ οπο:: οἰτ Γοιοοπτιπο, οἱοπτ Ι:::ο:·ιο πω:: απο οΠο:·ο οπο::
πονοι·οιπ 1), :το οιοο ο:·ιο:ιοο οοι·ι·οοο α), οπο:: οοπτἱπιπ; οπτο 8) ιτοοπο

ο:οοο ποπ |:οι:ο:·ο @ο :·οοοοοοποι οποιοοιιιο. Ποοτ οπιο: οπο: οπο ο::

Ι::·οοοο ποπ ::οι·οποοτι::νο:·ιπτ, τιιο:το τοι::οπ οΙ::·οοοπτιποοο ντοοπτο:·, οπο:

:το οι: οπο:·ιΙ:πο οοΙἱοπνο:·ἱπτ, οτ οοοΙοοιοο, οἰοιιτ οκροο:οοπτ, οο:·νιιο ποπ

1:οοο:πτ, οτ οι: οοοΙοοιοοτιο:ο οποοοπτιο :·οοοοοοι·ποτ, πιο: τ'οι·το οι οοοοτ

οοοΙοοιοο οοποποτποο οποιο οι:ιιο:πο, οτ οο:Ποοτ πΧοι·οο οποοπτοο οοοΙοοἱ::ο

πΠ:Ποιπιππο ποοο:·ν::·οοτ, οτἱοοι :ο οπο οπ::ο 4) :πτοΙΗεοπτο:· οοοι·οτο οπ

ροι·:πο ο:: οινο:·οο οΠοοπτο. Ωοοπ ποτοιπ :Π:ιιιοπο δ), οοο οπο: οοοΙοοἱοο
τοποοτἰοοεο, οι:οι::πο 8) οι: οποιορΙοι:: :Πἱπο οι:: οι: οι: ::ΙΞπιο οοοΙοοἰπι::

οι τοτο τι·οοοτοΗτ, :ο οπο 7) ρ:·ιο:·ι τοοιτο οοι·οοοπτο:οοο νιιτοτο:·, οτ Μαιο
πιο: οοιπο:οπο Ι:οΙ:οτ ποιο :οποιο οτ ΧΧ!. οπ. 2 οί οπο: Μιποατιω 8

).

Παω ππτοο:, οποο πιο οοπτιοοπτιο ο:οι·ιοοι·πο: οτ οποιο: ο:·ιΠο:οπο θ
) οπο::

οποτ, ο:·ιοοτι:Ιοο οΙοι·ιοοο ποπ οΙ:Ποοπτ Ν). Ιοοι :ποιο ππΠοιο Π) οι·οοοο:τοιο
οοπτ:οοπτιοο ποοπι::::οοι·οπτ, οπο:: προ:: οσο Ποοτ πιο: οποοι·οοτΠ:οο, οποιο

::ιοοοι:Η:πο, οποιο οπο:Ποοοπιοπο οοπ3οοιο οοπτ:·οοτο οπο: οποιο: οι·οιοοοι

:το πονο οοπτ:·οΙ:οι·ο οτ Πίνω. οπο. 8 οπο:: Η).

'Ι'ιτοΙοο Π!.

Π:: ΜΜΜ.

Ηοοἱτοο ιοΙἱεἰοπἱο οποποοοπο οοο:ἱτπι· οι! Ιποπιπ, οποποοοπο π::

οτ:Ιοοι οἱο:πΙπτἱοοοιπ, οτ οποιο: τοτἱπο οπτοι· ω), οοπποοοπο οι: οιο
Βοτἰοιιοιπ, οποποοοπο οι: :::·οοοοιτπο: ιοΙἱοἱοοἱο.

Ροι·:·ο ο
ι

οι: Ιπποοι οοο:ιτο:· “), ο:οτ:·ιιοο::ιοι:: ποπ :ιο::οοιτ. Ε:: οπο:: Η),

ο: [οιο πω:: οοΙΙ:ο::πι· ο: «πο. ΧΟ!. ο. 1 οΙο:·έσο.:· Νοτια:: ο: «Ποτ. ΧΟΙΙ. ι:1:1::ιο ο:

Ο. νΙΙ. οπ. 1 ρ:·αοσοπ:Ιππι. Οτι. ο. 8 «Ποτ. 32; ο. 5 πιο. 28 στο το; ο. 8 πο. Μ;
ο. 3. Ο. ν:: οπ. 1

.

τ
) Οοο. Ι: οπου οοι:::πονο:·οο:.

2
) Οοο. Π: :το ποπ οι·ιι::οπ :τετ π::ι·ι·πιο οπο:: οοοεο:οιπ.

ή Οοο. Ι: ::πτο.

τ
) οπο. Ι: οποιο: οπο απο.

ο
) Οοο. Ι: οιοιο:πο.

τ
) Οοο. Ι: οτο:ο:οο.

Ψ
) Οοο. Π: οπΙ.

.) ο. 3. Ο. ΧΧΙ. οπ. 2
.

Θ
) Οοο. Π: Μαι, οπο:: «ο οι·ο:οιοπο οοοι·ιο.

το) Οοο. Π: το: οοπτιποπτ1πιπ ποπ οΙ:Ι:,οπι:τ.

Η) Οοο. Π: ι:οποπο:.

Η) Ο. 1 πιο. ΧΧνιιι. Οοο. Π: οοι:_:οΒιο οοι:πΙοι·:, πτ ο
. ΧΧ!. αΙ:τοπ.

Π) Οοο. Π: οιο.

τ.) Οοο. Π: οοιππτοι·.
Η) οπο. Π: οοπ:οοο.



228 Κοποπποπο, Εποι·οοΙιτ Με Βοι·πΙππ·ο ποπ πω..

ποιου που ῇοοοπι ΜΜΜ), ποιπἱποπι οοΠοοΜ, Μ ΧΥ. πο. 1 ί!!ιιά Μπιο
οιιο, Μ ΧΧΙΙ. πο. 2 πιο οπο: ωοσωω, ποσά :ΜΜΜ 2

). Ιποο οΜ, ποσο

πομπο ροι·οοεοοι·π οΙοτἱοοτοιπ ΙονΗΜο 3οοοεο, ποπ ἰποοπἱτ οποοιππιοπἱ

οΜἱοποιπ, Μ ἱπ οοοτοτοΙἰ ‹Ιο οπο”. οίον! @πωπω ΒοΜτοι· 8)
.

Βί πιο ρι·ορτοι· ΜΠοιπ επιποΙοποποιπ εοιποιοι·, ποπ ἰπιρο‹Μ ΜΜΜ
ιποπἱοιπ. Βοορο οπἱπι ιποΜ, απο οΠοοο |οοο ἱ

π ΙοοοΙἱ ποΜτιι ποπ ΜΜΜ

ποπεπ·ο οεοοτἱ, !ιοΙΜοπι τοΙἰἔἱοπἰο οοεοιποΜ, Μ το!ἰΒἱοποπΔ οἰιποΙοΜοο

οοοοι·οοι ΜοοΜ €ι·οποποιπ, ποπ οοποπ ΙιοΜΜ ρτοποοποιπ τοΙἱΒἱοπἱο, πω:

..ο !ιοΙΜοιπ οπο επιΜοπι $οποΜοι· 4
). 8ἱο ποπποΠἱ ΜΒΜ οοποπ: ππ

ροείτο ροτἱοπἙοειι Μαι οἱοο ποτἰοοἙο ο·οποοοΜ, Μο οποιοι ρι·οροοποιπ
ΙιοΜπτ, οορπΙοι·οπι ΜΜΜ νἰοἱτοποἱ δ), Μο ..ο ἱΙΙπο τοποΜοι· θ

). ΠιὶΙἰο

οπππ οποποοοοο Με εἱιποΙοιὶο, ο: ἱπ τοπιροι·ο οοοοιποποο, Μ ΧΧΙΙ. πο 2

Μίἰεπι 7)
.

Ποιο οτ ποιο ΜΒΜ: οἱπιοΙονὶτ, πο ΙοπΒἱοο πο, οὶοοἰροΙἱο οοπ
ΗΜε ἱπ Ειποοει 8).

Οοπο οιἱοπι απο οι·οΜποποιπ Ι:ΜΜπο τοΙἱΒἱοπἰο οοοοπιἱτοι·, ποπιἱποπι

ΜΜΜ, Μο πιοΜιποπἱοιπ ἱιπποοἰτ. πι...: οποιο, Μ οΠοοἱο τοΒοΙοτἰο οο

ροι·ποπο αποτο οπ Μο ..Β..ι... οΒΙἰΒοΙΜ θ
),

οοοο ποτ οἱΜο οΜ πιοπο

ο!ιοι·οπι νοΜἱοοο ΜΜΜ. Ηοοο οο8: οπἰιπ ιποποο!ιοι·πιπ ω) το.ποΙο, Μ

οΙοπἱοοο ..ο τοΙἱΒἱοποιπ οποποπο που οπποιπ, ΙΜοοο οοοπποε πω· Μοππἱοπι

οι·οΜτοι· ἰποοΒπἰ£οο μι· Επἱοππἱοπι, Μ ΧΧ)?Π. πο. 1
.

6'οπ.το?άπο οτ ΠΧ.
πο. 8 πιοπο.οδοοϋο, οτ ΜΜ. ΠΠ. @Μπι Π). Ιροἱο οοποπ ἰπ Μ)οει πιο

!) Οοο!. Ι: ΐοοι·π.

·) ο. 2. Ο. Η'. πο. 1. ο. Μ. οι 18. Ο. ΧΧΙΙ. πο. 8. θα!. Π: οοοπ Μ.

Β
) ο. Η Οοπη». Ι. Με οοΜοΜ. οποοιπιπ. (ν. 35), ο. Η. Χ. π. τ. (ν. 39). ο. 7.

Ποπιο. Ι. πο ΜιπΙοΙο. (ν. 10), ο. ο. Χ. π
.

τ
.

(ν. 12). θα!. Π. Μ 1ο οοοι·οτο οπτο

νο.<;οπι1 ΑΙοιοποι·Ι ροποο ΙΙΙ. οοποπ Βοι·11ι. ΕποπΙοποΙ ορΙοοοοο, οποσ! πο: ΙποΙο18:
..Μακ ιΠοποπι.

^
) Οοο. Ι: ποΜτοπι Μο επιπΜοπι $οποΕοτ.

ι) (ΜΙ. Π: πωπω».

8
) Οοο. Π: ποπ Μ! ΙΙΙοι1 τοποΜοι·. Ι.οΒοοι· 3ο Β. οπο. Ε: οοποΙΠο ΤοΙΙοτοπο,

Μ οΙοι·ΣοΙ, πιο πομπο ΜΜΜ οι ποιπΙπο πιοποοΙιοο οεοο, οτ ποπ σποτ, οπιΜπιοοΙο
ποττΙΒΒΜοτ οι ΜποποοΜιιτ, Μ νοΙ πιο πιοποοοΙ ΜΜ, νοΙ "Η οπποπΙοΙ. ΟοΜι·οι·Ιοπι
$πιποπ ΙιοΜτοι· ὶπ Β. ΉΠ. οπο. οΜπα οτ Ι). ΧΚΠ!. Μια! ίπΐο"°ορα.Μ. Μο Μο πο
ΗΜ νΙοο1ο οοποπ, οπο.: πω· οΠοο νοΙοιπ οοοοροι·ποι, οι 1Μοι· Μ” οι·ονοι·ποτ, Μ
νοι·ο οι: οΙοτΙοὶο, πιο ..ο οι·οοπϋοποπι, νοΙ οι·οΜοι· οΙΙοοππι ΜΜΜ πτὶΙπΜοπι, ποπ

οι·οοτοτ οτοποοπιπο ι·οΙηΜοπΙο νοο0οιπ τοΙΙΜοοοπι οοεπιποοι·οΜ, οτ Μοο ποπ τοποΜοι·.

ΙΜΠο οπΙππ . . . . .

7
) ο. Μ. Ο. ΧΧΙΙ. πο. 2. Οοο. Π: οι·οριοι· Μ οπο ιοιπροτο οεοππιοποο, Μ

Ο. ΧΧΙΙ. πο. ΠΠ. ο2έΙοσπ.

.) οπο. Ι: Ιοπέ1οο :το οΙοο1οο11ο Επι!. Π: οπο άοιΜποπ .Ιοοοε.

9
) απ!. Π: οποοιπο οπ11ποιοι·.

Ν) οπο. 1
:

Βοοο ω: ιποποοΜι·οιπ.

“) ο. 1. Ο. ΧΙΙΙ. πο. 2
,

ο. ο
.

Ο. ΧΙΧ. πο. θ
»
.

ο. πο. Π. 58. Οοο. Π: ΣΕΥΠ!. πο. 8.
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οοιιιτι ο!ιοοι·νιιοτιο ιοοοοιιτι!ιιιιι. οι ι·οοιι!«ι ιο" «!!ερ!ιοιιοι·ιτ, !ιοοιιτιο οιπ
ι·οοο«!οιιοι 1

), οτ πο. «μι. 2. θ'οπ.ιο!«Ιοι·, οτ ΧΙΧ. «μι. 3 οιοπαιι'οπ'ίσ α).
οιπο οι·οο ιετο νοετ«ειιι ω! μιοΙιοτἱοιιοιο ἱιιὰιιἱτ, οιι ιιοο ο!ι!!Βιιτοι·, ιιοιι

ο!ι οσο ο ιοιιτι·ιιιιοο!ο ιιιιροοιτοι· 8
).

Νοτιιο«!ιιιιι τοιιιοο, «μισο «μι οι! ιιι·ο!ιοτιοιιοιιι οοε«:ίο!οιιτιιι·, νοετι!ιιιο

ιιιοοοο!ιο!!!ιοιι οτι ιιοιι «!ο!ιοιιτ, εοι! Μαι!! «!ο!ιοοτ οι·ο!ιοι·ι !ιο!ι!τιι, οτ ΕΙΣ!.

ιιιιι!!ο.ι οτ ΠΙ!. ἰομοοι τ). !'οι·ιιιιι ε
!

τοιιιοο 5
) οι! οι·ο!ιοτιοοοιο !ιο!ι!τιιιιι

οοειιοιειοι·ιιιτ οοιι τοιιοοτιιι· «ι‹!° νοτιιιιι θ
).

Ηο!ιιτιιιι «ιιιτοιιι οι! ριοροειτοιο ι·ο!!Βιοοιιι οοεοοιτοο, «ιιοιι εο!οιιιιιο νοτιιοι

!ιο!ιοτ οοοο1ιιιιι, οοο εο!ιιιιι ιιοιιο«!ιτ ιοοττιιιιοοιιιιιι οοοτιο!ιοο«!ιιιιι, εο«! οτ

«ιοοιι·ο«ιτοιιι «!ιι·ιοιιτ, οτ ΧΧ!!!!. «μι. 1 α.. οίι!ιιιο οτο. οτ οποιο «ἰο «οπο γ
).

'Ι'ιτιι!ιιο ιν.
Πο ι!ί.ιροι·ί ω..

Β!εμοι· οιι!τιιο ιοιοο«!ιτ οιετι·ιιοοοιοιο «ιοοτιο!ιοο«!ιιιο οτ «Ιἱι·!ιοἱτ ωο

τι·ιιοτοιιι, ο
ἱ

ο!ι ιιιιτιο ιοτοι·οοοεοι·ιτ. να!! @πιο τιι!ο!ιε ο!!«μιιο μοΒοοιιιιι
νο! _ιο«!ιιο«ιιο νο! !ιοοι·οτιοοοι ιο οοομιο!οιο 8

) Μάικ” οσο μοτοιιτ; «ιοοι!

ο
ι

οοο«εροι·ιτ, ιιομοι·οτιιι·, οτ 100111. «μι. 1 οπο, ιιοιι φωτο!. οί μι: ε!
).

8! «ποοο ω) ιοτιι!οΙοιι οι·οοτ, οοιιι οιοτιιοιοιιιιιιιι οοιιτι·ο1οι·οοτ, οτ ποοο οσο

νοι·ιιιιε οετ, ι·ο!τ«μιο το ιο!!«!ο!ιτοτο Η) ιιιιιιιοοτο, ι·οτ'οι·τ, ιιο ιοιι«!ο!ιο π) οσο
ιιοοτιοτ οιιοι Με!! !ιο!ιἱτοι·ο νο! οοιι; οοιο οτε! οοοιιοοτἱοτ. μοτοοτ τιιιιιοιι

ο«!ο!!ο οιπο ι·ο!ιο«μιοι·ο. εο«! ιιοιι οο ν!νοοτο ο!ιο«! ιιιιιτι·ιιιιοοιιιιιι οοοιι·ο!ιοι·ο,

οιιοι!!τοι· οι ιιιιι!ἱοι· ω) !!«!ο!ιο ι!«ι νἱι·ο ιοιιωι, οτ ιιιινιιι. «μι. 1 .Με

οπίοι το Μο 'θ. δ! νοι·ο ιιι!!«ιο!!ε οοιι «:οιιοοοιιοτ !ιοο!τοιο οπο !ιοι·ι·οι·ο
οοιιιιοιο οιοι..«ι ω), τιιοο !!οοτ Μο!! ιι!ιιιι! ιοιιτι·ιοιοο!οιο οοιιτι·ο!ιοι·ο, οτ

ΧΧ!!!!!. «μι. 2 οι ίοή«Μί.ι Η).

τ
) θα!. Ι: ιιιειο τοοο«ιοο«!ι.

2
) Οοο. Π: οτ Ο. Χνιιιι. «μι. 3
.

τ
) «Μ. Π: Ποιο ιΒιιιιι· και ιι«ι οι·οοιιτιοιιοιο νοετοιο ιο«ιιιιτιιι·, οι οσο ο!ι!ιοοτιιι·,

οο«ι «ιο !ιο«: :ιο ιοιιτιιιοοοιο τοιμοοιοοιοι·.

τ
) ο. 23. Β. ΕΠΙ!. ο. ιιιι. Β. ΠΠ. Οοο. Π. Π. Ι.ΧΙΙΙ1. οι Π. αν.

ι) Οοο. Π: νοι·οοι ε! οι τοο«:.

ι!
) Οοο. Π: οοο τοοοοιιιι·.

η ο. 42. Ο. Χιινιι. «μι. 1. Οοο. Ι. Ο. Χ!ΠΙ.-«μι. 1 .ο ο5ιιι«έο «πο. οι αιε «Μο.

8
) θα!. Ι: το οοιιιοι;ιο.

°) ο. το. ω. Η. Ο. ΠΟΠΗ. «μι. τ
.

Οοο. ι: ΧΧΙΙΙ.

Ν) θα!. Π: 81 οιιτοιο :ιο τοπιο.

") Οοο. Ι: ι·ο!ιο«μιο οτ ιοιι«ιο!ιτοτο.
") τω. Π: ι·οίοι·τ, ιοτιιιο!ιο.
”) Οοο. Ι: ο!ιοι!ιτοι· ιοιι!ιοι·.
“) σ. ο. (Σ. ιιιινιιι. «μι. τ. θα!. Ι: δ! οιιιοι.
τι) Οοο. Π: «ιοοιιοοτΙοτ !ιιιΜτοι·ο «.ιιιιιι οσοι.

") τι. Ε. Ο. ΙΣΧΥΕΙ. «μι. 2. Οοο. Π. ιιοιι νοι·ιιιι: .οι έοΜοΙέο Ιοοοο ιοτοι·ροΙιιτ Με
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8οο οοπι πονττοι· ἱιι οοοΙοοἰο οοι οοοω ρϊοι·οο Ιιοοιοτιοοι·οω οοοτιιο

τοποοοω ΙοΙἱοιπ 2) ἱπτοι· τ'ιοωοπτοπι ποοοοπτοι· 3) οοιιοι·ιτοι·, ιιπ Ποοοτ επι

τποΙἰοιει ωιιτι·ιωοπιοω οοω τοΙΠιοο οοπτιο!ιοι·ο, ροτο. οοιπ ΑιπιιΙοιοτιο νο!

θιοοιτιππι το
)

οτ οοω ιιιι)οειωοο!. ΠΜ Μπι ιοτ'οι·ι·ο ντοοτοι, επ οοι·οω
τιιιοι·οοιο πο οοοΙοειιο. τοΙοιοτοι· οο!ιιιο, πο )οω οἱτ οποοωωοπἱοοτἰοπἰο τ'οΙοο

ιιιοοοιιιο. Ωοο.ωοιιι οπἱιπ τοΙοι·ιιτοι·, οποιοωοπτοπι ωοτιἰωοοἱἱ οοιπ ιοΙιοοἰο
πιο οοποοοἱτοι·, ιιοετοοοω ποιο οοιοω Ιιοοιοοἱο οτι οοοΙοεἰο ιιι·οοοιοο οετ,

)οω ποπ Ποοτ οιιτΙιοΙτοο οοιπ ιρειο οοπτιο!ιοιο, οτ ο
ι

οοιιτι·ιιοτοω τ'οοι·ιτ,

ιιοροιοοιτοι·, οτ ΧΧ)ΠΠ. «ιο. 1
.

οουο, πω» οροι·τοτ δ).

Νοτιιιιοοω οιιτοιπ , οοοο θ) οοιπ |ιιιοι·οτιοι ποωοπ πιο οοιιτοοι· οιιτοτοι
-

νοι·Μιι: ,,τ)οοοει ιποοο1ιο, οιιοο ιιιιοο ποπ οοποοιιτιοοοτ οοποπιτιιι·ο, "πιο πο τιοοιπ, οτ

νιι·πω εοοιιι ιοροτιτ, οιοτιπ,οιιοποοιιι ;ιοτο, επ πι, ιιιιοοοοοιπ οπο οοιινοιτοι·οτοι·, οΙιοοι
οοοοριτ οιοι·οιπ, ιιι οπο οοοιι οι ποπ ι·οοοοι·οτοι·, οοο οοιιι οοοοιιοο πιιιποι·οτ. 81 πιο
μι” ηιοο οοπνοιεο οοτ, οποιο Μο οΙιοπι οοοιροι·οτ, ιιοτο ηιεοιπ οπο οπο: ι·οοοοιιοοιπ;
οοιοιιιιτο οπτιπ οποιο οιοοιοιι οοποιτ οοοεπιο οιιο1οιιιιιι. Βτ νιοοιοι τοιιι οοοτοιι

ιποο νεο. (Ποοοοοιοπι) οιιοιιι ποιο, οιιοο οο,οοιιοιιο πι, οιπο ιοοτροιο,ΞΙιοοτ ιιι Π.ΧΧΙΙΙ.

οιι. 2 στ €π)τοοΙΞε οποιοι, οιιοο οοπτιιιιιο1το οι·οοτοι·ιο εοΜτ _ιιιο ιποτιιωοπιι οι·οο
οιπο, ου! ι·ο!ιποοττιιι·: οποο ι·Ιοοτιιι, οοοο ετοιιιπ οτι οο οι Η1ιοι. 8οο ιιιτοΙΙιοοπ
οοιο οετ, οοοο οοΙνΙτ ηιοο το ιπποο1ιτιιτο οιιιιιιιτο. Ωιιοοιιτοι ιιοτοιιι, οι οπο: οΙιοιπ

ιιοοοριτ, οποιο Μο οοπνοι·τοιοτοι, οιπ Ποοπτ ω, απο ιιΙιο ροιιτ οοπνοιιιοποιο ωιιτι·1
ιποπ1οιιι οοπτιιιΙιοι·ο, οτ οοοο νιοοτοι· οι ΙΙΙο "πιο ιιι·ιιοοιοτο, οοιΙιοοτ οιιοο τπτ:
οποια απο οιιι ιοΠποιιΙτιιι. Ει που ιποοοιω νοι·οο οοΙΙιο1 νιοοτοι·, οοοο οι·οο οοιπ
ποπ οι οοΙοτοπι, ιιοο ωοΙιιιο οιπ. οιοοι·ο, @ο πιοτιιιποπτι οι·οο οτιοιποιιο οοΙοτοιιι
οοεο. Ποπ οπιιπ πιο οοτ ιιιοι οιπο οπο, οτ ιιι·ορτοιοο οιοοο, πιω Ηι:οι·ο ιποιτι·ι
ιιιοπιοιπ οοπτιοΙιοι·ο. Ιοοο οοτοιιι ποπ οπο: οι·ι;ιιι οτιοωοοο, οοιο οο οποιοι _)ιιοιοοιι
ποπ οοποιτ. 8οο ιιοοοο οποιιπιτοτο οο1ιοτι Ιιοοο ιιιιιΙΙοι· τ

ι πιοτιιιιιοπιο οοιιιιιτ ιιπ

1ιοοιιι, οοιιι ιο τιιιιιτιοωο οιιιιιιο ο_)ιι5 ροοοοτιι οπο” οιπτ οοΙοτο, οτ οοοιιο ιοτιτοιπ
οτ οοοοο 1ιοοπιιπι 5οιτο ΙΙΙοο: ,οιιιτιπ Ποτ ποπ ι·οοοιιιτ οιιτιοτ'ιιοτιοιιοιιι, οτ οο οοπ.

Π. Π. .οπο ροοπτιοπιτία. Νοπ οετ :οποιο πιοοοιοτο ποιοι οοινοποο το πιο, οοι
τιοοΙοο οοιι)οποιτ οοπτ, οτ Ιιοετοο ποιοι οροετοιοτοι·, ποι: οοιιοοπτιτ Ιιιιοττοιο οοω

τιοοΙΙ. Ωοοιπ οπιπι ωιιτιιιιιοπιιιω ιπιτΙοτοω, οοιιεοπιιιιοτιιιιι οτ τετοιο τ`οοιιτ 1ιιτοι·

οσο, ιιιιροι·οτ, οοοο ιιιιΙΙο οπο” ιιιτοι·νοπτοπτο ιιοτοετ ο1τοπι οοοοιο.

Βοο νοιο οοιιττοΙο ιιι Β. ι·οΙιοι·ιιιιιτοι, οοοιοπι οποιο οπτ Ιτοοπτιοιπ οπο, οτ

οοοΙριοτ οποιοι οιιοιοιιι οπο ποΙοπτο οιιιπ ιιοοοι ιιι Ιοιιοτιιοοιιω οι·οιοποιοιιι οτ Β. ΥΙΙΙΙ.
.Η οιπο ποσο.ιοτιτατο. Α1ιοο οτοιτ νιιιιπι ιιοεοο οοοτροιο οΙτιιω, πιω οπο ιποιοιοτο οιπ

ωοιτἰ οπο, οτ Β. νο. 82 :μια πιοΙέοι·.

8οο πιο οοοι·οτιο οοιοοοτοι· οσοι· ονοποο1ιοω, οοοο 1ιι·ο οοΙο τοιοιοιιτιοπο οοοοιο
τιοποιιι Ιιοιιιιιττιτ, Μι τοπιοιι, οτ ποπ Ι1οοοτ π11οοι οοιοιπ ιιτι·οοοο νινο ο!ιπο ποιο

ι:οπ_τοοιοιπ.

ο
) Οοο Π: εοΙΙοω.

') Οοο: ποοοιιτοι.

^
) ΛιποΙοιοτιο νοΙ ΡοιοοοΙο νοΙ ΗιΙΙιοοιτιπιο.

δ
) ο. το. ιο. Ο. ΧΧν11Ι. τω. τ
. Οοο. Π: νοι·τιιι: ,,ποπ οποιτοτ“ οοοοιιτ.

τ
) Οοο. Π: πιο, οοοο.



ι«οιπ«ποιιι, ΒΙιοι·οοπτ «Με Βοι·πιιιιι·«Ι νοπ Ριινιιι. 231

πω". «ιιιιιπ !ιπ«ιτοϋοπο , «ι«ιἱ ί«ιΙεππι «ιο Μο οριπιοποιπ πω. νοΙ
ο«·«μιιτιιι·, οι ΧΧ". «μι. 3. Μα·οίί«.·ια ή; «Ποιτιιι· «Μπιπ Ιιποι·«πιοιιε πει·
νοι·εοι· ειιοτπι·οπι εοι·ίρωι·οι·ιιπι 2), πι: ιιιιιν. «μι. 3. Ιιαετοι·ίο 8); «Ποιτιιι·
οιιππι !ιοοι·«Μοιιο ο ειιοι·πιποππιπ ο«ιοΙ«ιειιιο «!Μειιε ο«:ιΙιοοτ οποοιππιοπἱοιιτιιει,

οι 1 Ο. Π. «μι. 1. φαιά πιάσω ι); «ιιοιτιιι· απο Ιιποι·«Μο«ιε ροι·νει·οοι·
οοοι·πιποπτοι·ιιπι, ιιτ ειιιιοπιιιοιιο, ιιτ 5. «μι. 1. οιιε'σοτιί.ο ρω· ρεωπίαπι δ)
πιο πιι«ποιίοι ποιπιπο εοΙιιο ἰΠο ιπτοΙΙη;ιτιιι· ε), «ιιιἱ ίιιΙειιπι 7) «ιο Μο

οριπιοποιπ 8ιεπιτ νοΙ εο«ιπιιιιι·; ἰπ !ιο«ι «Μπι ποιο ροτοετ «Περπι·Ιε οιιΙτιιε

ιιπροοιπιοπιιιπι ποτο.ι·ι.

ΤΠιιΙιιε ν.
Πε οπο” ρ«επιοπασ.

Βι·ι·οι· ιιοι·ποποο οι: οοπττοΙιοποιιιπ ιωμιιιι, οι οοπτιαιοΒιιιπ «Πι·ππιτ

πιετι·ιπιοπιιιπι θ
). @Με οπιιπ, πι: ρι·οοπιπιιπιιο, ιππι·ιπιοπιιιιπ «πι οοπεοπεο

«:οπιι·ιιιιιιιιι·, οοπε«επειιε οιιτοπι οικοιιι«Μιιι·, ιιΙ›ἰ «πππ ροι·εοποπι οποιοι,
οοπετιιι; «ει·εο, πι πιππ·ιιποπιιιιπ ποπ οεεο, ιι!ιι «πιω ροτεοπιιπι οι·ι·πιιιι·, οτ
ιιΜ οι·ι·οι· ιιοι·οοππο ιπτοινοποτιτ θ).

@οποια πιιτοιπ ἰπ ιππττιπιοιιιο ειιπτ σκοπο: οπο: Ροτ50ιιπο. «ισπ
«ιι«ιωιπ ω), ίοι·τιιππο οτ «ιιιπΙἱτοτἱε.
Ει·τοι· ροι·ποπιιο οετ, οιιιπ πΙἱοιιἱπ ριι0ιιτιιι· Βοοι·πτοει οι: πι: ΡΙο.το. Ηἱο

πικαπ οι·ι·οι· πιιπ«ιιιιιιπ ιπιοι·νοπιτ οιι·«ιιι. ροι·εοπιιπι, πιει πππ ροτεοπιι «οι

ποιο «ιιιο«ιιιο πιο«ὶο σκεπή, νο! Μοτο, νο! επΠοιπ “πιο Μ), νε! «πιο πιοοο,

ιιιιιιο ΑιιΒιιετιπιιε ευρω· δο!ιππποιπ: ποπ νιεοπ «ΠΙι€οι·«ι ροεειιιπιιπ, νοΙ Μπα,

νο! «Μο ιπο«Ιο, ἱποοεπἱτοε οιιτ«επι «ΙἰΠΒοτο ποπ ροεπιιπιπε Η).
Βοοο επιιπ ππΠο ιπο«Ιο πονι Βοι·ιιιπι, ο«ιοιιι·ι·ιτ Μπι πω.. ιο ροι·εοπιι

Β«π·τοο «Ποοπο: «ιεο «πιω πω., νιε πιο ίπ ιιικοτοπι? νοΙο; πιιπιοιιἱ«ι «παπι
οιι·οο. ροι·εοπιιπι Βοι·ιο«ι ω), «ιο «μπι πιιπ! ιιπ«ιππιπ οιιὰἱνἱ? Μ)
θοι·ιο ιιο«ιιιιι«ιιιιιπι, 1'οι·«ο «ήπιε ποπι«ιπ οι·ι·ονι, ριιτοπει, ἰετοιπ νοοπι·ἱ

^
) «τ. 28. Ο. ΧΧιν. «μι. 8. Οοο. Π: «μι. ιιΙτ. Ιιασπϋι·ιω σα.

ι) Οοο. Π: ροι·νοι·οπο οιιοι·ιιιππι οιιι·ιο«ιιι·πι·πιπ αποοιιοι·.

Ε
) «ε. 2?. Ο. ΧΧιν. «μι. 8
. Οοο. Π: πο. ιιΙ8: Ιιποι·οοιι επεσε.

#
) ο. 2
.

Ο. Π. «μι. 1
. θα!. Π: οι οποοπιιπππ1ωτο.υ, οι Ο. ΙΙΙ. «μι. 1
.

οποσ! «ΜΜΜ.

δ
) ο. 5. Ο. Ι. «μι. 1
.

Οοο. Π: «πιιπ ροοιιππιπ.

6
) Οοο. ΙΙ: ποοηιιτιιι·.

ή Οοο. Ι: πωπω.

·) Οοο. Π: «πω.

` °) Οοο. Π: «Μπακ πιιπ ποπ «Με τπιιτι·ιπιοπιπιπ, ιιΜ οπο: ροι·εοπιι«ι ιπτοι·ν«επ«ιι·ιτ.
θα!. Ι: ιπτοι·νοπιτ.
ω) Οοο. Π: Ει·ι·οι· νι«Μιοοι ιιοι·οοπειο, «:οπ«Π«Μοπιιι.

ιι) Οοο. Π: ροι·νεπ1«; οιι·οιι ρει·οοποπι, «ιιιο«ιιιο 1πο«Ιο ποιο Μ; «ππιπτι κι "παπι
Επιππ νοΙ Ι'π«:ιο νει πΗ«ιιιο «πιο πισω.

") θα!. Π: 1ποο,«;πι«οε πιιτοπι νοΙ πιιπ «ΠΙιεοι·ο.
Ή Οοο. Ι: Ει·ι·ιινιτ «πιω ιιοι·οοπιιπι Ροι·τιι«ι.
“) Οοο. Ι: ιιιι«1Μι.
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Βει·ιαιιι, ααιιε νεειιααιαι· Ματια, ει ιαεε ια ιιιιεια, αεα ια ιιιεια εοαεεαει,

ιαεεααε ιααιι·ιιαεαιααι εεαιιαειαια εει ιαιει· ιαε ει ιειεια 1
).

ει νει·ε νεαιεαε ι·αειιεε, ααεια ααιιε αιοαε αενι, αιεει: εεε εααι

Μειιιαα, Με ι·εειε Αιιαιιαε, νιε ιαε ια αιιει·εια; νειε; εει·ιε ια ιιει·εεαε
Μαιιιαεε ει·ι·ανι, «μια ιεαιε εεειιενει·εια, ει ια ειπα, ει αεα ια ι·αειιεααι

εεαεεαει α), ιαεοιιαε αεα εει εεαιι·αειαια ιααιι·ιιαεαιααι ιαιει· αιε ει ιειεια.

Ωαεαει αε εε 8) ιαιαι αιεειαι·: αεεε εει ααα ι·εειε Αιιαιιαε, ει ια

εαια ιια εεαεεαιιεια 4
),

ιαεε ιιιιαεα αεα εει ειαε ιιιια, αιειιαααεααααι εει,

ιια εααιειαια, ι·εεεια Αιιαιιεε αιιαει·ε ιιιιιιια ει ει·εαιιια, ιειιιαι εεεε ιιιααι,

αιε εαιαι ει·ι·ενι ια αει·εεαα ε), ει ιαεε αεα εει ιααιι·ιιαεαιααι ιαιει· ιαε

(ει) ιειεαι ιιι·εριει· ει·ι·ει·εαι ιιει·εεαιιε.
εεε ει αεα εααιει·εαι, εαια αιιαει·ε αιιαια, νει ει εααιει·ε.ια, αεα

αεαεα ει·εαεαεια ε)
,

ιειεια εεεε ιιιαια, εεα εεεε ειιαιιιιει· ε)αεαεαι ιιιιαια,

αεα ει·ι·ανι ια ρει·εεαιι, εεα ιιειιαε ια εαειιιειε νει ι·ειαιιεαε 7), ει ιαεε

αιιιιι·ιιαεαιαια εει ιαιει· αιε ει ιειεια.

ει εαιεια ιιι·αεαιειαε εεαιεαιιαε ειιιιοαειαι· αε αεαεα, ααι εεεειιιι Παω,

αι·αιιι·ειαε, εεια εεεε Βαεαειεαι θ), ει ιαεε ιααιι·ιιαοαιαια ιαιει· εεε αεα

ι'αιεεε εεαιεααεαι θ)
,

αιεεααααι εει, ααα εεεε εεαιαεεια, αεα εεαεεαεα
ιιι·εεεεαεαιι εεα εααεεααεαιι.

ει...» εεααιιιεαιε εει, ααεααε ιιαιειαι· εεεε ιιαει· ω), ααι εει εει·ναε,
αε ειαε εεααιιιεαε ιιεει αιειαι·ι εαιαιιε.

ιιι·ι·ει· ι`οι·ιααιιε εει, ααεααε ιιαιαιαι· εεεε αινεε Μ), ααι εει ιιιιααει·.
ιιι·ι·ει· ιιααιιιαιιε εει, ααεααε μια”. εεεε ιιαιεαει· Ν), ααι εει ιαηιιιι.
Με ιιειιαε ιιει·εεααε ει εεααιιιεαἱε εεαεεαειιια αιειι·ιιαεαιειεια ει:

εΙααιι Η) ει·ι·ει· νει·ε ι'ει·ιααεε ει ααειιιειιε αιειι·ιαιεαιααι αεα ιιααεαιι,
ασε ιανεαιεε Χανια. ιια. 1. ε

. 1. Μ).

ι) θεα. Π: ιιειεαε ιειεια νεεειι Βειια, εαιιε αεα νεοαααιαι·. θειει·α αειααι

ια θεα. Π., ι·ειιειααιαι· ια θεα. ι.

2
) θεα. Π: ι·ιιειιεα ειιααιι αιεει: Εεε εααι εαι·νε Ματια, ααα ιιααει·ειει·ιε θεα

ειιιαιιαερειιιιιαι, νιε αιε ια αιει·ειαι νειε. θει·ιε ια ρει·εεαεαι ειιαι·ναε ιιαι·ιεε ει·ι·ενι,

αααια ι'ει·ιαα εεεαενει·αια, ει πιω ια ειπα, ει αεα ιειαια εεαεεαει.

ε) θεα. Π: Ωαεαει αε α1ιιιιια.

ι) θεα. Π: θεαεοιεαειαια.

δ
) θεα. Π: Με ειιιια ια ιιειεειια ει·ιενι. θειει·ιι αεειιιιι.

ιι
) θεα. Ι: αεα ει·εαειιααι.

") θεα. Π: νει ι·ειαιιεαε. θειει·α αεεααι ια θεα. Π
,

ααι ια θεα. ι.

ε) θεα. Ι: Βεεαιιιεαι.

ιι
) θεα. Π: εεαεεααι.

Ν) θεα. ι: ιιιιιειαι· ιιαει·.
ιι) θεα. Ι: ιιαιαιαι· αινεε.
ιι) θεα. Ι: ιιαιαιαι· ιιαιεαει·.
Η) θεα. Ι: ιααιι·ιιαειιιιε εεειιιααι·ιι.
ιι) ιιεειιαε θ. ΠΠ. θεα. 1: ιιιιιιεαιι. θεα. Π: αεεει ειιεεειιε.
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Ωππο:·ἱτπ:· ::πτο:::, :ο οπο οοποπ πἱοοτοι· οπο: ι:ο:·οοποο πιο! ο!!οπ:π
π!ἰππ ἱο:ροπἱο:οοτοιο πἰιἱοιοι·ο ιοοτ:·ἰο:οοἰοπ: οοπτ:·οοτπιο τ), οπο: Η:: ποπ
:οτ ιοοτ:·!ιοοοἰπ:ο.

Απ οποπ πἱοἰιππο, ο:οτι·ἰο:οοἰπο: Η:: οορο!!πι·ἰ πο τ'οοτο, οτ πο:: πο

πιο, οο:!!οοτ 2) οοοῇποοτἱοοοοι οποοποιο :πτοι· ν:ι·πιο οτ ιοο!!οι·οοι !ο τ”οι·ο:π

οοο!ποί: 8).
'Γἱτπ!πο νι.
Πο οοοπ:ϊίοπο.

Οοοπιττο οποοπο !ι::ροπ:τ π:οτι·ἰιοοοἱπο: οοπτιπ!ιοοποπ:, οτ πἱιἰοπτ

οοπτ:·ποτπο:. ο

θοοπἰτἱο ποτοο: πο:: ::οι·νο:·πο:, ο!ἱο Ι:ποι·τοι·πιο, πο: οι·ἰοἱοοι·ἰοι·οιο

οπ: οο:·ν: ο!ο!:πο προο!!ποτο:·.
Ε!!:οι·τοι·πιο οοοπἱτἱο ιποτιἱιποπἱπο: ποπ !ιοι:οι!!τ, οπο: !!ποτ οι·οοτοι·

!οοι·πτιτοπτοοιο !ο ::οι·ν!τπτοο: :·ονοοοι·: ::οοο!οτ, οτ Χ!!. οπ. 2. Μοι·τί τ),

οπο: τοιοοο ποπ οοπτ οοι·ν! ποπ !ὶοοι·τἱ δ), οο:·πιπ οοοπἰτἱο ο:πτι·ἰο:οοἰπ:::

::οοοπ:ι·ο πο:: πο!:οτ.
'

Βιιοιοο!π::: Μ, οπ: :ο οποπο: Επι·ο:·ἱο ροι·νοο!ι·ο ::οτοοτ, :ο οπο ιπι:
τι·:ιοοο!πιο οοοτ:·ο!:οι·ο ποο ροτοοτ, οπο τοο:οπ οπο: :οιοοο οοτ, :ποτώ

ιοοοἱοο: οοοτ:·π!:οι·ο ροτοοτ, οπο: οοοτ ροι·νοο!πτ οι! ίοι·οι·οο:, οτ ΧΧΧ!!. οπ.
'Ι. Μ, οπί πιο!ι·ίοιποίοο: θ

).

Βἱιοἱ!ο οοτ πο οποἱο, οπἰ τ
: Βοι·οοι·:ο οποοοοπι·ἰ 7) ροοοοπτ, οτ οοποοι

οποἱτοΙο 8
). Οοπτ:·π:·:πο: τπιποπ νἱποτπ:· πο !!!:ο:·τιο ποπ οι·πτοπππ!ο, οτ

π!οτ. ΕΝ. οπίοοποπο θ). Με! πο.: οοτ πο οτπἱπποι!!ο, ἱπ οο!!:πο οποιο
Βοτἱνο ο:·πἱι:πο: οττοοπἱτοι·, ο!:οπ πο οι:οι·οο:οπτο :οπτ:·ϊιοοο!: οοοπ οπἱοπο
οοππ!τ!οο! το) οοποοπ:τοι·.

ΟιἱΒἰοπιἱο:·οο: οοοπἰτἱο οτ ο: π!: ιι!!οπο Η) !Βοοι·οτπ:·, οιοττ!ο:οο!πιο
το.ο:οο ποπ ο:ιοΙππ!τ. πο: τοπιο πι! οι:ο:·οο Ν) οοι:οπιιιο τοοοοπτπι·. οπο:
τοιοοπ πω!! πο! πΙἱοποι·! ποπ ::οοοποτ οτ οοι·ν:, ποπ ιο:!:! νιποτπι· οοι·πιο

τ
! πω. 1: Ωοπο:·ιτοι· οπτο:ο, οποιο ο: οοποοι:οπ πιοπτο:· οπο: ::οι·οοοπο, πο!

οι! !ιποοπτιποοτπο: π!ι·!ιοο:·ο, οπο: Π:: ποπ :οτ ιποτιπιποπ:π:π.

τ
. πω. Π: οπο!.

Ο ποπ. Π. Μπιτ: πο οι:: οι·ι·οι·ιππο οπτποιοοτοι· :ο ΧΧΙΧ. οπ. 1 ιπνοο!ιο ρο
τοι·ιτ!ο.

Η ο. Μ. τ!. Π!. οπ. 2
.

Ποπ. Π: Μοτο, οποιοι.

Ο οπο. Π: ::::ο:·:. ο

ο ο. 25. ο. Χιοιο. οπ. 7. οπο. ι: ει:: πιο.

τ
? Οοπ. Ι: ο:οοοπι·!. τ.ΐοπ. Π: οποοοτι:ι·ι.

τ
. Ποπ. Π. !. οπο.

τ
' ο. 5. Β. τον.

τ", ποπ. Π. ποο::τ: οοοπ:τιοοι.

τ!! Ποπ. ο1τοπο.

(τ' πω. 1: ομο:·ιο.
@Με .4:·οΙππ ο:: οπο. Π:·οΙ:οπ:·οοπτ. Η πω. ) : :ο
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«:οπ«Πιιο πιοΕι·ιιποπιπιπ ιιπροοιι·ο, ποο μοι· οοποποο ^) «πι. ιπιπτἱιποπἰιιιπ

ιπνοπιο οοροι·οτιιιπ.

[Ποπ το.ιποπ ιιιαοίσίοι· .ΪοΙιαπιιοο,' οι·ι·οι·οιιι ιι«ιοοι·ιμΗτιιιο οοπιιΜοπιο

ιιιο«ι·ἰιποπἰιιπι ἰιπμοοἰιο, ἱπ οσο μοτιιιο πι; μπω Ιο.«;πιο «μιιιιιι οιιποπιιιπ

«ιιιοιοι·ιτοιοπι οοοπτιιο α).

Οοπ«ΙΜο νοι·ο εοι·νιΙιο, οι οιι·οο ιμιιοιπ μοι·οοπιιιιι οποιοι; «μιἱο οι

ποιοπο, ιιιι«μιιιιιι ιιποιΙΙιιιο οοοο, οι πιιμοοι·ιτ ε), ιπιιτι·ιιιιοπιππι Μπα, «ο ΧΧΙΧ.

«μι. 2. οί μια Ζώα, οι |οιιιιιια 4).
οι νοι·ο ποι:«:ιοπιι, οοεο οποἰΠιιπι οπο ποοομοι·Π: δ), «Μπιτ ιπἱ!ιἱ «ιο

οοποἱΙἰο, οι: οιπο ι·ο«ΙΙιποιπ, οἱ μοοοοιπ, ποπ «ιο ρι·«ιοοοριο. Ωιιο«Ι οι ποπ

μοοοιιιπ, νοΙ μοοεπιπ οι: ποΙιιοι·ο οιπο ιοἀἱιιιοι·ο θ
),

μοοειιιπ οι: επι οομιιι·ιιι·ι

οι ΧΧΙΧ. «μι. 2. ε
ἰ

οιπο ἰιιμοιιιιιω 7
).

ΗΜ νοι·ιιιπ «Μ, ο
ι

μοοϋ«μιιιιπ οοπιιιιιοποπι «μπε «ιομι·οποποι, ιι
ι οοπι

ποπ «ιοποοποι. Νο.ιπ οι μοοιοιι οοποοποι, οιιιιοο«μιοπο οοπεοπειιιι ιιιτοι· πιο

οι απο ιπιπι·ιπιοπιππι πιο.
Ροι·ι·ο ο

ι

ιιοι·νιιο μιιιο.Βοτ Ιιοοι·ιιιιι, «μιιιο οπο: οποἱΙΙο, οι πιω «πιω

οοοομιτ, ποπ οοτ οΙι που πιοτιἱιποπἱιιπι ιιοριιι·ιιπ«ιπιπ, «μιιιι ο)ιιο«ιοιιι οοπ

«ιιιιωπιι πιο οιιιπ νιι·ο, οι: ιιι)«ιοιιιιπ οι: ιιιιιοποοιιιπι 8
) «πο, ιιι οοινιΙοιιι

«ιοποιτιοποιπ οΙιμοιοι: «μιι οο«ιοιπ οοιι«Μιοπο «οποιοι ο«Μι·ιοτιιο, «πω «ιο

«κι, «μιἱ οι·ιπιοπ ιιιιοπιιιι, ο. νι. «μι. 1
.

μιά οιἰΜσιι, οι ἱ
ιι ΧΧΧ.Π. «μι. θ.

πιο ·ιιιι'οιιιιι.«· 9).
Ιι;οιπ οι οΙΞ«μιο Μοτο νο! οποἰΙΙιι. μοιἱιιο ιιοι·νο οποιο Ιἰοοι·ο πιιιιοι·ο

"πι, οι πιιιιοοι·ιτ Μοτο, μιιι.«ιπο οιιιπ οιιοο οοι·νιιιπ, οι·ομι;οι· ιοΙοπι οιιι·οιιοιπ
ιποιι·ιπιοπιιιιπ ποπ «ιιι·ιιπιτπι·. «μιἱιι ιποΠοι·ιο οοπιιιτιοπιε οιπο ΜΜΕ «μιοιπ
νοΠοι;. Βοοιιιι ιιιιτοπι οεοοι ο

ι

«ιοτοι·ιοι·ιε; «μιιιι·ο ω) οπἱιπ ο
ι

οποιοιιιι·οιπι·

ιιι·οιιιοι· οι·ι·οι·οπι, οιιιπ ιιιιιΙιο ιποΙἱιιο Ιιιιοοι·οι “) οποιο νοΠοΗ
Βοι·νιιο οι; ιιποὶΙΙο ιπιιιι·ιπιοπιιιιπ ἰπτοι· «ιο οοπιι·«ιιιοι·ο μοοοιιπι:, ο

ι

«ιο

ιπἰποιιιιπ οοποοποιιο ἱπτοινοιιἱοη οοιοι·ιιιπ ο
ι ποπ ιπ«οι·νοπιιιτ, οοοιιπ«ιιιιπ

ή Οοο. Ι: οποιοι.

2
)

Πο«1._Ι: οο«ιοοιιιι·.

.) Οοο. Π: Οοπ«ιιιιο πιο οοι·νιΙιο. ο
ι οιπο ιμοιιπι οποιοι, ποπ οο1ιιιπ οοπ

1ι·ιιιιοπιιτιιιι ιιποο«1ιτ, οο«1 οιιιοιιι οοιιτι·ΜΜΕ «ιπιπιιι. Ι«Ιοο ιιιι«οπι οπο, οι ο «πιω

ιμιιοπι οποιοι, «μπι ο
ι

οο1οπο ιιιι«μιοιπ οπο οποι1Ιοιιι, οι πιιιιο«ιτο, πιιιιι·ιιιιοπιπιπ τοποτ.

Δ
) ο. 2 οι: Ε. Ο. ΧΧΙΧ. «μι. 2
.

δ
) Οοο. Ι: ιιοοομοι·ιι.

ε) Οοο. Ι: ποιποι·ο.

η ο. 4. (Σ. ΧΧΙΧ. «μι. 1.

ε) «πιο. Ι: 1ιιετιιιιι οι ιιοποιιιπιπ.

9
) ο. θ
. θ. νι. «μι. 1
, ο. Ι. Ο. ΧΧΧΠ. «μι. δ.

ω) Οοο. Ι: «μιιιιιτοι·.
ι!) Οοο. Π: πιο; «πο. Ι: ιιιιιιοιιι.
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ιιιιιιοιιοιι οοιιοιιοιι ποπ νιάοιιιι· πιοιι·ιπιοπιιιιιι τοιιοι·ο, οι ΧΧΙΧ. «μι. 2.
ιιίοι'απι 1).
Νονο πιο _ιιιι·ο πιω. οοιιοοποιιο ιιι·ιιιοιιιιιιιιιιιι ιιοι·οοπιιι·ιιιιι, οι οι

οοιπιιιιο οοιιιι·οοιοοιιιιιιιιο πι... Ψοι·οπι οιι που ιιοΜι:ιι οοι·νιιιο ιιι·οιιι·ιιο ιιο

πιἱπἱιι ποπ ποιο; οοιιοΒοπιιιι, πι: ιο ιιοοι·οιοΙι Αιιι·ιιιιιι ιιιιιιιιο ιπἱοοιι εκπιπ

ιιιιι·οοιιοι οοοιιιοριεοοιιο άοῇιιιιιιι οι! οι:ο. 2).
οι"... οπο:: Με οι·ι·οι·οο, ιιοι·οοιιιιο νιιιοΠοοι οι; οοιιιΙἱτἰοπἰο, οιιιιοι·ιτιιτ.

οιιοπιοιιο ιιιιιο ποοο οοοΙοοἱοο ίὶοι·ι ιιοοοιι:. Νιιιπ οι ιΠοειπι: οι·ι·ιινι ιιι ιιοιι

νοι ἱπ πιο, ποιο ποπ @απο ιπιιο 8) οιπο ποπ ιιο!ιοτ ^) οοεο τοπιο οι
ιιοοιιειιιοι· δ), οι: Ο. Π. ιιιι. 4.. ιιοιι. 1 οι 2. απο ποιο ιιιιἱιιιι τοοιιιιιοιιιο,
ποιιιο ποοο: οΒεοΜ νο! οοπιιοπιποι·ι, οι ΧΧΧΙΠ. ιιιι.. 2 ιιιἰιποποι·ο θ). Ωιιιιιι

οιπο ιοοιιιιοιιιιιτιιι·, πιο πιο οι·οιιιιιιοεο?

Βοπο π. οποιο ροι·οοιιιιο οιοοιιιιιιιιι οοι: οιιοιιοι ιιι·οΙιοι·ο ιιοιιιοι·ο,

ιροιιιπ νο! οΙιιιιιοιπ πιο οιι ιιιιιιοεο Τ), οιπο οοιιο Βοι·ιοπι, οιιπι ι:ιιιιοοιι ιιοιι

οοεοι, ιιι·οοοιιπιιτ ποιοι πιο πιο οοοΙοοιο πο, ιιιιοιι οι @πιο νοιιιοι·ο, ιπο

ιοπιιιοι·ο οοεροποοι:ιοπιο οι·οιιιιιιποο, ἱΙΙοιπ οιιοο Βοι·ιοπι, ποο ιιοιιιιιιιιιπι
οοιιι οιιοο Μοι·ιοπι 8) ιιοιιι·ο!ιοπιιι, ἱπ οιιπι οοιιοοποἱ, πιοιιο θ) οοοοι·ιιοπι

οιιπιιΙιοι οι·οιιοτιιι·. Δ

ΒιιπΠι πιοιιο ιιιοοιιιιιιπι οει ίπ οποιο οοπιιιιιοπιο, ΒΧ οπο οπιπι
πιω, ιπο οοπο ιΠιοτιιπι, ειο.τιπι ιιι·οοειιπιιι:ιιι·, πιο ποιιιἱοεο ιιποἱΠιιιιι, ιιι
τιιπι:ιιιιι ιιιιοιι οι @πιο ιιοΙιιοι·ο πιο ιιοοροππιιιιοπιο £οιπροι·ο οι·οοιιιιοεο
οοιιο ΙΠιοι·ιιπι, οι: ιιοειιιιιιιιιιι ιιοιιι·οιιοποι οιιιιι οοεο ιιιιοΠΙοπι πι ιΙΙιιιιι ποπ

οοποοιιοι, πιοιιο οι·οιιιιιιι· ιιοοοι·ιιοπι, οιιοιπιιΙο _ιιιι·οιιιοπι:ι .Ιοι·ιιοπι ιιι·ιποιιιιο,

οι ΧΧΧ!. ιιιι. 2. Η πανω ω), οι οιιιοιιιιιΙο _ιιιι·οπιοπιι ΜΜΜ, οι; ΧΧ. οτι.
8. ρπιο.ιιοπο Μ).

Τιι:ιιΙιιε ιιιι.
Πο οοοπαι!ίοπο.

οο8ιιιιιίο οΙίο οιιι·ιιιιΙίο, ιιΠιι οριι·ιι:ιιιιΙιο, ιιΙἱιι Ιοειιιιο.

ΟοΒιιιιτιο οοι·ιιιιΙιο ιιοιι οοποοπΒοἱπιιο.ο νο! ιιι'ιιπιτοο, «ιο ιιιιιιιιιο ιιιιἱο

ρΙιιι·ο Η) οιοοπιιο, οιι·οιι οποιο ι·οοοινιιιιιιιιιιο ω).

η σ. ο. ο. πιουν. οιπ ο.
ε) οπο. Ι: ΒιιΙοιιΙοἔοποι. θα!. Π: οι @απο ΜΜΜ! ιιιιιιιιο ιιιιιιοο Βιιιιι·ιιι·ιιο

8οΙοοΙιιιι·ποποι. σο. ο. ι @πιο Ι. ιιο οοιι_ιιιΒιο οοι·νοιιιιιι (Π. ο), ο. 1. Χ. ιι
.

τ
.

.) Οοο. Ι: ιιιιιι.

^
) Οοο. Ι: ποπ οπο.

δ
) Οοο. Π: οποιοι.

η ο. ο. ο. ιιιπιιιι. «μι. ο
.

'ή Οοο. Ι: Βιοοποιιιπ ο", ιιιιιιιιπ νο] ιιΙιιιιιιιιιι πιο οιι οιπο", οιιιιι πιο Βοι·Βιιιιι.

δ
) Οοο. Ι: οιιπι Μοι·ιοπι.

2
) θα!. Ι: ι1οοετ.
Μ) ο. 1 Ο. ΧΧΧ!. ιιιι. 2

.

ιιοιι. Ι: .ιοι·ιιιιιιι.

“) ο. 4. Ο. ΧΧ. πο. 3.

”) θα!. Ι: «οποιοι. ποιο πιοπο.
"ι ιιοιι. Ε: ι·οοοινιινιιιιιιιι, Οοο. Π: ι·οιοι·νιιιιιιιι.

ΙΜ)
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Οοθ·ιισιτιο ηιιι·ιιιιιιΙιε απ; ιιιιοι· οοιιιριιιι·οιι πι οοιιιιιιιιιι·οο, πι οοιιι
ροττοιιι πι οοιιιιιιιιιι·οιιι ιιριι·ιιιιοΙοιιι, οι ιιιιιιιιι οι ιιιιιιιι εριι·ιιιιοιοιιι, οι;
ιιιιοι· ιιιιοε ιιιιιιιι·ιιΙοο οι εριι·ιιιιιιΙοε.

ΟοΒιιιιιιο Ιοειιιιε οει Μο: πιο οι ιιιιιιιιι π! πω.. οιιορτινιιιιι1);
ιιιιοι· πιο εριι·ιιιιιιΙοε οι; ιιιιοικινοε ιιιιΙΙιι οοΒιιιιιιο πι.

Οοοςιιοιιο εριι·ιτιιοΙιο, οποιο οι: πιο: οοιιιριιιι·οιιι οι οοιιιιιιοιι·οιιι, ιιπ

ροιιιι ιιιοιι·ιιιιοιιιιιιιι οοιιτι·οιιοιιοοιιι, οι ιιιιιιιιιτ οοιιιι·ιιοιιιιιι. ποι 8ι·ιιτιο,
οι ιιιιιιοε οιιοοιιιιι οοιιιιιιιτι·οιιι, ποι: μια: πιο οιι ιιιοιι·ιιιιοιιιιιιιι οοιιιι·οιιοι·ο 2),
οι ει οοιιιι·ιιοιιιιιι ι'ιιοι·ιτ, οοριιι·οοιιιιι·, ιιι ΧΧΧ. απ. 1. ιιι: οι: θ).

Βι πιο πω· πιο ι'ιιοι·οι, οι ιιΙιοιιο πεπ οοιιιοιιιοι· οιπο οιΙ'οοιιιε ω,
πι ιιο οπο πι πιο οοιιιιιιιιιιι ιιΙιο θ, μια ιοποι:ι σ.. ι'οιιιο δ) ιιΧοι·ιε “πιο
ιιΙιιιιιι π! οοιιιιιιιιιιοιιι, σι.ιιιε..ιω. οιι ιιοεοιοιιτοι· ιιοο Μια, οι εοιοιποι·.
οι ιΒιιοι·ιιιιιοι·, που οι› Μο εοροι·οοιιοι· ιιιιιτι·ιιιιοιιιιιιιι, οι ΧΧΧ. «μι. 1.
«ιο Με θ). οι πιο ιιοιοιιιοι·, ι·οίοι·τ, ειιι οΧ ιιοοοεπιτοτο, απο ιιι ι'ι·οιιιιοιιι,

:ιιι οι οοιιοοιιιιιι οοιιιιιιοικιιιο. Νοιιι οι οΧ ιιοοοεειιιιιο, μια οι ιιιετιιιιτο
ιιιοι·τιο ..πωσ ρτιοι·ιιιιι ι..Ψιωοιι οι τοιιιιιετι, 11ο οιπο Βιιιπιειιιο ιιοοοιιοι·οι:,
ιιιοιιΙροοιιιε ω, ιιοο οι› Μο οι: ιιΧοι·ο ποροι·ιιιιιιιιε, οι ΧΧΧ. απ. 1. :κι
ίίποίπα 7

). ο

οι πιο ιιι ι'ι·οιιιιοιιι, ...πιω οι πο Μ.. εοροι·οι·ιο, Ιιοοτ ιιππ ιιιιιο
ίπποι οτιιιιιι οοιιεοιιιιοι, πωι $οιιιοιι :ιο «κι οπο εοροι·οιιιιιιε, ω...: ειε ει·ονι
ροοιιιτοιιιιιι ιιιοοοι·οιιιιιιο; οι ο

ι

ευροι·νιΧοι·ιο, ιιιιιτι·ιιιιοιιιιιιτι οοιιιι·αιιιοι·ο Ριο

ιιιιιοι·ιε, οι: ΧΧΧ. «μι. 1
.

ποσοι: 8
). οι πιο οΧ οοιιεοπειι ιιτι·ιιιειιιιο ιιοο

ιιιοιιιιιι ω, εοιιιοοι οι: πιο αποτο οοιιιιιιοιιιοι· νινοι·οιιι:, εοιοιιιιιιτοι· νονισιιο
ρι·οοπιιιιιιιιι·, οι ιιιοο οιε οοιιιιιιοιιτιο. ιιιιροι·ιιιιιι· ιι

),

οιιοιι οοιιι€ιτιιι· οι: ιΙΙο

οοριιιιιο πππ, ..οι πιτ: ποιά απιύω·ωπι ο·οπ.ιοπ.ια. Βιιο πιο οοριτοΙιι
ρι·οοιιιιιτοιιιιιι· ιιι οιιιιοιιι οποιο, ωιιωι ροι·οοπί!, .οί μια ιι!ι'α.ι2'πιυπ ω),

πιο... οι οιιο.ιιιιο εοιοιιιοι· οι οιιιιιιιιο ιΒιιοι·οιιιοι· ω.. «πιο ονοιιοι·ιι: 11)
ρι·ιιοιριιιιι· ι1ιοιι·ιιιιοιιιιιιιι οοριιι·οι·ι, :ιού ιρειιε μι· εοοοοιιιιο π) οοριιιιιιι οι

μι· οοιιιιιιι·ιιιιιι οοιιοιιοτιιιιιιιοιιι ιιοι·οοειιιιι·. @πιο πιο «ιο οοιιιμοιοι·ιιιιοιο
ιιιοιιιιοιιοιιι ι'οοιιιιιιε, πω... ιιι .μ.ιι.... ειιοι·ιιιιιοιιιιε οοιιιμιιοι·ιιιιιιο οοιιι

Ο Οοο. Π: ιι11οιιι οιιορτινοι.

(8 θα!. Ι: που οποσ οιιιιι σε οοιιιι·οιιοι·ο. . .

Ο ο. δ
.

θ. ΧΧΧ. απ. 1
. .. ο κ

Ο Οοο. Ι: οι: οοιιιιιιιιιιι. . . :

Η 00.1. Ι: Ιονιιι€1 Μαιο. . · , ι

ο
ι ο. θ
. θ. ΧΧΧ. ου. 1
.

,ο :

ο ο. 7. ο. ΧΧΧ. «μι. 1.

Χ

' _ .

(8 σ. δ
. Ο. ΧΧΧ. απ. 1
.

4
. .ι

Η πο. Π: ροηιοιιιιι οοιιιιιιοιιτιο ιιιιιιοι·ιιιιιι·. . - , ε ; .

ι

(οι) ο. 1 οι 2 πιο. Οοο. Π. οοιιιιιι ιι11ομιιοιιοι. Ι

·

.

°

(“ Οοο. Ι: ονοιιιοι. . . _ _· ι

Η (Μ. Ι: ιριιι ιοιιιιοιι€1ο. ; ..
ι ν.
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μοι·οτιιι·. Ετ «μιι«ιοιιι νι«ιοτιιι· οι οοιιιτιιιο Ποιιο«ιο«ιιτ ΧΧΧ. «μι. 1. μοι·οοπίτ τ),
«μισο οοιιτοπι ιιιιπτ οιιοι·οπιοπτο, πι.. «μιιιο η... «ιοπιι ιιορτιοπιι οιιιιοΙΙοτ,
«μιοι·ιιπι ιιι·ιιιιιιπι οοτ οιιιιο οοιιιιτιο, ιιτ «ιο οοποοοι·ιιτιοιιο «Ποτ. Π'. οι· Ιιτιιο.2)
Βοοιιπ«ιιιπι οιιτ 8) ιιιιι·ιιιιιι οτ πιιι·ιιιιιι Ιιπιτιτιο τ), ιιτ «ιιοτιποτιοπο οιι«ιοιιι,

μο.ιτοα Ζαοιμοπται· δ
).

Τοι·τιιιιπ ιπ τ'ι·οπτο οτ ροοτοι·ο οποιο ι'οοτιι οιοπιιτιο 8
), ιιτ «ιιοτιπο

τιοπο οιι«ιοπι μο.ιτοα οι:οποται·, «Ιοτιι«το ο ιιαοοπϊοίο τ
).

Ωποιτιιιιι οιοι ειιιοι·ιιτι ιπ ροοτοι·ο οτ ιιιτοι· οοοιιιιΙοο ιιοι·ιιιιοτιο, ιιτ

οιι«ιοιπ «ιιοτιποτιοιιο, «Ιοτιι«Ιο ο .ι·οοοπτοτο ει
).

Ωιιιπτιιιιι ιιιιιιτιοιιιι οιιΙιιτιο, ιιτ ιιιοτιποτιοιιο οιι«ιοπι μοι·τοπαιιι οσο θ).
8οιιτιιπι οιιι·ιοπιιιτιο ιπ νοι·τιοο ιιοι·ιιιιοτιο, ιιτ οο«ιοιιι «ιιοτιποτιοπο μουτ

οαοπι α.ι·οοαι«τοπ'τ ω).

8ομτιιιιιιιιι ι
π

τι·οπτο"ο)πο«ιοπι οτι οριιιοοιιο οοιιιιι·πιοτιο, ιιτ «ιιοτιιιοτιοπο

οο«Ιοιιι ρι·οούμιτ'οι·ί Μ).

Ηιιοο «μιι«ιοπι οιππιιι οιιιι·ιτιιιιιοπι οοοπιιτιοποπι οι·οοι·ο «ιιοιιιιτιιι·.

Βοοιιιι«ιιιιιι οοιιοιιοτιιιιιποιιι οιιτοπι οτ οοοιιιι«ιιιιπ :οι νοι·ιτοτοιιι, ιιτ οι·

ιιιττοι·, οι· τιιπτιιπι ιιιιπτ. «μιπο οοπιιιοτοι·ιιιτιιτο ιιιιιιο«ιιιποπτιιιπ ιπιιτι·ιιιιοπιι π)
ιπ«ιιιοιιπτ, νι«ιοΙιοοτ ιιιιοι·ιιιιιοπτιιπι οιιι·ιοτιοιιιτιιτιο, οιιοι·ιιιιιοπτιιπι ιιιιιιτιοιιιι,

ποοι·πιποπτιιπι οοπιιι·ιιιιιτιοπιο τιιοτ«ιο «ιο οριεοοιιο, «μιιιο τι·ιιι οι: Πιο «τομι

τιιΙο ΧΧΧ. «μι. 4. οι οπο: Η) ιιιιιιιι νι«ιοπτιιι·, οτ «ιο οοποοοπιτιοπο «Ποτ. Π.
ότι οατοοΝοιπο Μ).
Ετ ποτ«ι, «μιο«ι οιοιιτ Πιο «μιἰ οιιοοοιιιτ ιιτιοι·ιιιιι «ιο ιιιιοι·ο τ'οπτο οοπι

ιιιιτοι· οιιιοιτιιι· ω), οι«ι Πιο «μιι τιιιι€ιτ οτ οιονοτ οοπιιιοτοι· οτ'ιιοιτιιι·, ιιο«μιο
οπιιιι ιιιιιο ειιιι·ιτιιιιιιο οο8πιιτιοπιο «ιοιιοτ οτ'ιιοοι·ο οιιοοοιιτιο, «μιιιπι ιιιιιποι·οιο

οτ οΙονιιτιο, απο ιιτι·ο«μιο οιιιι·ιτιιοΙοιιι μιιτοι·πιτοτοιπ ιπ«ιιιοιιτ, ιιτ ΧΧΧ. «μι. 1
.

ιτε ου ω).

τ
) ο. τ
. Ο. ΧΧΧ. «μι. τ
. θα!. ΙΙ: οτ «μιι«ιοιπ νι«ιοτιιι· ιπ Π!. «πιο. Βοιιο«ιο«ιιτ.

2
) ο. Μ. Β. Π. ιιο οοιιοοοι·οτιοπο.

δ
) Οοο. Ι: ο: πιο οοοιιπ«ιιιπι.

τ
) Οοο. Π: ιιΙπιτο Ιιοιπιο.

ο
) ο. 68 πιο.

τ
ι) Οοο. Ι: οποιο ιιιοπιιτιο.

'Ο ο. 88 οτ '70 ιιιιιι. Αι.Ιοεοτιο ειτοι·ο Ματ ιπ οσο. Π.

τ
) ο. 70 πιο. Οοο. Π: «μιιιι·τιιιιι ο1οι οιιοτιιτι μοι·νοι·ιιιο.

τ
ι) ο. '78 πιο.

ω) ο. 88 Μο. θα!. Ι. οτ Π: ιιοοοπιιιτ.

Μ) ο. 120 ιιιι«ι. Οοο. Π: ιιι·οτιιγτοι·.

Π) Οοο. Ι: οοιπροτοτπιτπτο ιπιιιο«ιιπιοιιτιιιιι πιοτιιιιιοιιιι.
Μ) ο. 3
.

Ο. ΧΧΧ. «μι. 4.

Μ) ο. 100 Β. Ν. 6ο οοπεοοι·ιιτιοιιο.
Η) Οοο. Π: οοιιιιιιιτοι· οτιιοιτιιι·. 0οτοι·ο «ιοοιιπτ.

ιιτ) ο. 6. Ο. ΧΧΧ. «μι. τ
. Οοο. Π; Ο. ΧΧΧΧ. «μι. τ. 0ιιιιιοο. «πο. Ι: «τουσ.
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Δ
Εἰ φπα ίτοφ1ο ο:ιοΙτοι· Μοτο οποιο το οοοοοοἱτοτ.ἰο οι·ττοοΙο οορτἱοο

νοι·ϊτ, οτ ΑΙΜ οπιΠοι· οιπο εοοοοροτττ, ιιοο οεο :πο Μο: ροτοι·ϊωοο οΙτοοτ
αποφ ο.. οοτοι·ο το ιποττἱωοοἱο οορο!οι·ἱ, οτ οἱ οοπττ·οοτοπι τοοι·Ξτ εφοπ
Βἱτιιτ, οτ ΧΧΧ. φ1. 1. ιἱο οο 1

).

'

θρροοἰτοτ οιιτοιιι Ιιιιἰο οοοτοιιτἱοο, φ1οά οἱοι1τ ετοοοι·ι!οο οοτ οοιιτροτοι·

οππιἱοιιι φιοι·ιιιο ΒΙἱοο Βορτἱεοτ, οἱο ἱτοφ1ο απο οπιιιἱοιιο ιποοιιοΜε μο
Μοοοτοι· οἱΜ οοπιπιοττοο τ'οοοι·ο, μ·οΜΒΞτοιο οφ οορτἱιοι·ο 2), π! ο. ΧΧ!.

μ. 1 ρΖαοπίτ οοπιπιππἰ 8), οτ Ο. ΧΧΠΙ. φ1. Σ. ροσοοπίτ τ), οτ «το ισοτι
8οοτοτἱ011ο ᾶἰετ. Ν. ποπ Ζίοοτ πωσ δ), οοοτι·ο οπο φιοτΙ φιὶΒοοιἰοιιι
πιοοοοΙιἰο Βορτττοι·ο οοτιοἱττἰτυι·, οτ τινι. φ1. 1

.

Μοτο.: 8
).

-

Βἱοοιιᾶοιιι οοτ ττοφιο, οορἱτοΙο ἱΙΙιι 7) φωτο ιοοποοΜε οοτοπιοτοτομ
Μοτο ἱιιτοτὰἰοιιοτ Ιοφιοιιάτ φωτο τιοττοι·ϊ.

Χ

Ποπο «Μπι νοΙΒοι·το Βοοοτ ἱΙΙοπτ οοιοιοοτοτοἱτοτοπι ορροΙΙοτο φ1οο Μ

μι· εοεοοοτἰοοοιιι, ποπ Ποιο φιοο Ετ μι· ἰιιιιοοτοἱοοοπι. Ρι·οΜοοπτιιι·

οτιτοπι ωοοοοΙιἱ. τοΙἱτοι· ΜΝ οοπιιιιοττοε τ'ιιοοι·ο τα απο, 11ο ντοοττοοτ οι:
οοεΞοποπι Ιιοοοοοτ απο τοο!τοι·τοοε οοὶΙοφτοιτᾶἱ. ΒΜιποο «το οο8οοτἱο1ιο
εοΜτι1οΙϊ, φοτο οετ ἱοτοι· οοωΡοτιοω οτ οοιπωοττοιο. ΟοΒιιιιτἱο πιο πο.»
τοοΙἱε φοτο οοτ ΗΜ· ριιτι·οοι ερΜτοοΙοιο, οἱοιἱΙἰτοι· φτοο οοτ ἱοτοι· ωο.ττοιο

ορἰτἰτιιοΙοπ1 οτ Πίσω ορϊι·ττοοΙοοι. οτ ἰιοροὰἰτ ιιιοττἱπιοοἱιιφ οοπττοτιοπιάαιο,
οτ οπω.ετ οοιιτι·οοτιιιο, οτ ΧΧΧ. φ1. 1. ‹Ιο ου 8

).

Βοοτοτ :που στο Με οοΒοοττοπο οΒοτο φ1οο ἱοτ ἱοτοι· τὶΙἱοο οοτοι·οΙοο

οτ ορἱτἱτοοΙοο, φοτο φώτο: ἰτοτοτιιἱτοο ορἱτἱτυοΙἰο. Ι·Ιοοο που ...πω οφ:
τι·οοο11οιιιπ ἰιοροᾶἰτ, πι! οτἰοιο οοιιτι·οοτυπι ιΠττπήτ 9). νω.τ φωτ.. μποτ
πιοιιο οορτἰοονἰτ, νοΙ ειιοοορἰτ Μοτο τοοιο «Με οορτἱοπιοε οι: οοτοι·ο ποπ

μπακ απο ιυκοτοιο οοοἰροτο, οτ ο
ἱ

οοοοροι·ο, οοροι·οοοι·, οτ ΧΧΧ. φ1.

3
. Ρίίποίπσπ, ποπ οροπτετ ω).

Γοοι·οιιτ οιιτοιο φ1τόοπι φιἱ τΠοοοοπτ, Μοτο τΙοοι·ιιιο οοκομτι·ιΜ, φιὶ
ιιοτἱ φοιτ ροετ ἰπἱτοιο οοππροτοτιιἱτοτοιο ἱιιτοι· οο @οφ που ροεοο, φ1οιἰ
:Νοτια Ιιοοοι·ἱ ο:: οορἱτοΙο ΧΧΧ. φ1. 3. που! .οποοορτποπ Η).
Πω οιιτοπι Μοτο οοι·ύοτ οοοΙοοἰο, Μ: εἰτ·ο αποτο Βἰνο ροετ Εοοἱτἱ

τ'ιιοΗοτ, Ποττο οοο)ποΒοητοι· Ν), απο οοΙΙο ..ο ἱπτοι· οσο εμἱτἱτυοΙἰο οο8

τ
) ο. ε. οπο.

2
) θα!. Π: τοοοι·ο, οτ οπιοΙουο οορτποι·ο ρι·οΜοοτιιτ.

ε) ο. 8. Ο. Μ”. τω. 1. ω. Ι. .και οΙΙο.ττοττο.

Δ
) ο. 20. Ο. ΧΧΙΙΙΙ. φι. 2
.

δ
) ο. τω. Ι). Π. 6ο οοοοοστοττοοο. Οοο. Ι. Β. Ν. ποπ £έοοατ πιοπαοΜ.ο.

τ
) ο. 21. Ο. ΧνΙ. φι. τ
.

7
) θα!. Ι: ΒΙοοοι1οιπ 1τοφιο, «μισο Με οοοττιιΙο.

ε) ο. ο
. ο. ΧΧΧ. ο. ι.

°) θα!. Π: άτνΜΙτ.

το) ο. 2 οτ Β Ο. ΧΧΧ. «μι. 3. θα!. Π: μ. ό.
.

Π) ο. 5. Ο. ΧΧΧ. «μι. 8. -

τ.) θα!. Ι. οοοτεοο1ττ ττοττοοοο)ιιιητοπτιι:. τ? Ι . · -.) - η ο
·
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ποτἰο πο! πτοπἱποπἰτοο, οποορτο τΠο ροποπο που φοω οοωμτι·οο οττοοτἱ
πω, οτ ΧΧΧ. φ. 3. σειρα· οποια ι)

.

Το φοφο, ο
ἱ

τὶΗπω ωοπω τοπποι·Ιο, πΠοω ωοοω οἰνο ο.πτο εἱνο

πο” ἔοπἰτοω οοοἰροι·ο ποπ ρτοπτοοι·το, πτ ο. ΧΧΧ. φ. 8. Μπιτ οτι'απι π).
Ωπποι·ττπτ οπτοω 8

), οπ οΠφίε οποτε οοωωοττ·οο, πποω ροετ πΙτοτοω,

ΙιοΒοι·ο ποεοἱτ π1ιοι·οο. Ψοι·τπ φωτο, Βοι·το οτ Μοτἱο οππτ οοωωοττ·οο

τπτοι· πο, οοοοπἱ Βοι·τοω, ππωφἱο ροετ ωοι·τοπι Βοι·τοο ΙἱοοΒἰτ ωἰπἰ πουτ

ροι·ο ΜοτἱοωΤ

Μισο: Μο φοφο τ) τπω ποοτοι·πω ποπτοπτἰοο φοω οοοΙοοἱοτπω ποπ
οποτπιπποπ οτεοοι·οοπτ. Μππτ οπἱω φτοοω, φοιτ επ

,

ποοτφοω οοωωοττοε

εππτ οΙΙ'οοτοο πω· ωοπ οτ Με, οοι·ωΜ οπω φωτο ωοο, ποπ ποοππω
πωπω @το οοωωοττοω οοοἱροτο, οτ ε

ἰ

οοοοροι·ο, εοροι·ποοι·. Οπἱ εοπτοπτἱοο

οοποοι·οπτ ωοΒἱοτοι· θι·οττοππο, οτ πω: μι· Με οοππι·ιποτ δ) ποοι·οτο ΧΧΧ.

φ. Δ. .Η ροτο:·, .ο
ί

πιο: ποιου, φοιτ .Η ππ£επι απο· θ).
Βἰ νοτο ροετοο ποπ ΜΜΜ οπω φωτο ωοο, ο:: φο τ1Ηπε οοωωοτοι·

οττ'οοτπ ω, τιοπο ποτοι·ο ποστ ωοττοω πωπω ωοπο οοπτωοττοω ο3πο οοοἱ
ποιο, φοπ οοππι·ωοτπι· οκ οορἱτπΙο ΧΧΧ. φ. 4. από .φία·ί!παίοπι, Με!
παπί.: 7).

Μα_οί.τ·του· Βα)ϊοπο 8
) ο! @τοπια π.. οτοτω,φππτ: ι·οτ'οι·τ, ιιπ οοω

ωοτοι·πττπε ρι·οοοοποοι·ϊτ ωοττἰωοπἱο ιιπ εἱτ εποποοπτο. Βτ Ρτοοοοεοοτἱτ, ποτοι·ο

!ιοοοι·ο ππο.ω ποοτ οΙἱοω, ο
ἱ πιο ποοπτο. οοτ, ποπ ροτοι·ο.

Βοοο Βοι·το οτ Μοι·πι οοιπωοτι·οπ εππτ οτΙ'οοτοο, ροετοο ποοοπἱ Βοι·τοω,

ποοτ «πππ οοοοοεπω ποτοι·ο ιιοοτοοι·ο Μοι·τοπο, οτ ΧΧΧ. φ. 4. πω! π.ο·οο·ίο θ).
8ἰο οτ οπο ωπΙἱοι· Ροτοετ πποοι·ο πωπω: οοωμιτι·τοπο, ππὶ ροετ οΠπω,

πτ οποσ. οποοω, φοοπττοπο οοποω πιά .ορίτίτποΖοπιω).
Βἰ πιο οιοοο ποοοπἰ Βοι·τοω οτ οπω οπ πππ απο Μ) οπω οττ'οοτπο,

οτ ἰροπ ροετοο οοωωοτοι· ΜΜΜ οπτ οτϊοοτο, ἱροπ Μοτἱο πἰοἰτπι· οοωωοτοι·
π:οι·το ωοοο ότι·οοτο οτ ωοο ἰποἰκοοτο, ππάο ροοτ ωοι·τοω Βοι·τιιο ποπ

ροτοι·ο οπω οοοἰροτο, οτ ο
ἱ

οοοοροι·ο, ποροι·οοοι·, πτ ΧΧΧ. φ. 4. οορττπΙο

1 οτ Β οτ 3
. Ηοπο οοπτοπτἱοω ρΙοοοι·ο ΜΗ τ'οτοοι·; πω εππτ οοπἰτπΙο

σοίοοίτατπ:·, .οτ μποτ, .Η πιο: απο: Η).

τ
) ο. Ε. Ο. ΧΧΧ. φ. δ.

τ
) ο. 7
. Ο. ΧΧΧ. φ. 8. Ποπ. Π: φ. 4.

δ
) Οοο. Ι: φοοτ1τπι·, επ.

τ
) θα!. Π: πτΙππο.

δ
) Οοο. Ι: οοπτΞι·ωππτ.

σ)ο. 2,Βοτ θ
.

Ο. ΧΧΧ. πιτ. Θ. _ _ _

Χ)ο.1οτ6.Π.ΧΧΧφ.4.
"

8
) πω. Ι: Βιιτιιο. Α

9
) ο. δ
.

Ο. ΧΧΧ. φ. τ. Οοο!. Ι: πο. τ.

ω) ο. ο ΗΜ.

Π) ο. τ
. πππ. .

Η) Οοο. Π: :πω ειπα οορττπΙο, οπο. πω...
· · · °'
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Τἱιιι!ιιε πι.
Πε εεεπαι'ίωιε !ερα!ό.

ΟοΒ·ιιετ!ο !εΒιι!!ε ει; ιιιιιιε«!ιτ εοιιτι·ε!ιειι«!ιιιιι, ε! «!!ι·ιιιιιτ «ιοιιιι·ε«πιιιιι.

ει ειιιιιι ιι«!οριενι «ι!!«ιτιειιι ιιι !!!!ειιι, !ρειι Με ιιιεε !εΒιι!!ε 1) ε! !!!ιοι·ιιιιι
ιιιεοι·ιιιιι εοι·οι· !ε8ε!!ε ειιρε!!ιπιιι·,

-
ιι!εο«ιιιε ει; ιιι!!ιι ε! Με ειπε οοιιιι!ε

ιιι!ει·«!ιειιιιι·, Με! νε! ἱρε«ι νε! !!!ιιιε ιιιειιε !'ιιει·ιτ ειιιιιιιε!μπιιε, ιιτ ΧΧΧ. «μι. 3.

ίΙσ ρου! σε:«.·ερ2««πι 2).
`

Γ)! ε! εοιιτι·ιι«πιιιιι ῖ«1ει·ἱΦ, εερει·ει·ι ]ιι!ιειιιι·, ιι! ἱιι Βιιι·ο!ιει·«!ο Χ!!!. 8).
ιι!ι! Ν!«ιο!ιιιιε μμ εει·ι!ιιτ ει! εοιιειι!τ«ι Βιι!Βει·οι·ιιιιι: δ'ί με ρα· «Μερ
2ί«πιειιι ΜΗΝ απ” ασε εερει·ι”ι!, ε«ιαπιάίω ειιί«!ειιι ε«πι.«·ι'α2 «Μ«›ρι!ίο, σα”
Μια· εεε ει! @πιει πιφιέι'αε «.·«ιπεεε2ετε πο” ρ«ισεαπ2'.
Νοε «!εει·ιιιιτ Εοι·ιε «με ι·ειιοιιιι!ι!!ιτει· «!!οειιι:, !ιιιιιε εοΒιιιιτιοιιειιι ιιπ

Ιιε«!!ι·ε
ιιιειι·ιιιιοιι!ιιιιι εοιπι·ιι!ιειι«!ιιιιι, εε«! ιιοιι «!ιι·ιιιιει·ε εοιπι·«ιειιιιιι: επι·

ειιιιιι «!ιν!«Μιιι· ειπε ειιιειιειρειισιιειιι 4) !'«ιετειιι, «μισά με! !!!«ιιιι εειι·ετιιιιι?

Νιιιιι«ιιι!«! ειιι«ιιιειρεϋο !'ε«ιει·ε ιιο!εετ «:οιιεειιειιιιι !εΒΜιιιιιιιι? νειιιιιι !ιιιεε

εειιτειιι!ε «ιιιιιοιιι!ιιιε που οοιιί!ι·ιιι«πιιι·.

Τἱτιι!ιιε ΙΧ.
Πε ί«:«;«ιιι”«ιιιε. .

Πεε!ιο οοιιιι·ιι!ιειι«!ιιιιι ιιιιιιε«!ιτ, ει: «ιοιιτι·ιι«πιιιιι «!!ι·ιιιι!τ. Ωιιειιτο.ειιιιιι

!ειιηιοι·ε ν!ν!τ ν!ι·. ιι!!!Βιιτιι εε! ιιιιι!!ει· ως! 5) ω, £εειε ειιοετο!ο. ειωι1ιωι
ιιι· ιιιιι!!ει·ι, !ιι ιιιιιτιιιιι, «μισό, εἰ «!ιιιιιεεε ίιιει·ιτ ιιι·οιιτει· ιι«!ιι!τει·ιιιιιι, ε! νε!

«ΒιιιΜειιε νε! «!!ιιι!εειι ιιιι·ο«ιιιε ν!νο ιι!τει·ι εε εοριι!ενει·ιτ, εερει·ε!ι!!ιιι·

@Με !!!ιι«! ενειι€ε!ἱειιιιι: ε«ιί άίπιι”.ι·επ«! ·ιι.ι·ετεπι πίεί μερια!) /ει·πίεαΜπεπι,
ε! Μάιο» ΜΜΜ!. πιοεε!ια!αι·, ε: επί «Μιιίω·αιιι «Μ.ι·ει·ί2 υποεε·Ιιαι!αι·.
Πω νει·ιιιιι εετ «!ε «!εεροιιεετιι ε! εοΒιιιτε. θειει·ιιιιι ε

! τιιιιτιιιιι «!εεροιι

πιο ί«ιει·ιτ, !ιιι:ει·εει: ρ!ιιι·ιιιιιιιιι, ιιιι μι· νει!ιε «!ε ρι·εεεειιτι, «ιιι μι· νει·Ιιε
«!ε Πειτε. Πε ρι·εεεειιϋ. ιιι νο!ο το ιι

ι

ιιιειιιιι νε! ιιεειριο τε ιιι ιιιειιιιι.

Ροι·ι·ο ε! μι· νει·Ιιιι «
!ε !'«ιιιιι·ο, που «!ε!ιετ ειιιιι ε!ιιι οοιιι:ι·ε!ιει·ε, εε«!

ε! εοιιιι·ιι1ει·ι2 που εεριιι·ε!ι!τιιι·. θ! νει·ο μι· νει·Βιι «!ε ρι·εεεειιιι «!εεροιι
εεε!! ε!!«ιιιειιι ε! ιι«›ιι οοΒιιον!ει!, ει: ιιοετεε «ι!!ειιι «!εειιοιιεεετι ει: εοΒιιο

ΗΜ, εεριιι·«ιιι«!ιιε εε ε!» εε ετ ι·ε«!«!ειι«!ιιε μια!. Πω τοτιιιιι !ιιι!ιειιιι· ε:
«:ιιιι!τιιΙο ΔιιΒιιε!!ιι! ΧΧΧ!!! «μι. 2 «ἰποὐω· ωσεί: 7

).

Ωιιιιιιινιε ειιιιιι ευρο:
Με «!!νει·εε επ «ιιιοι·ιιιι«!ειιι εειπειι!!ε, ετ εεε!εειει·ιιιιι οοιιειιεΒιι«!«ι «!!νει·ειι.

1
) «κα. Ι: Με ιιιεε Ιει;ειΙιε εε!. ε! Ι!!ιοι·ιιιιι ιιιεοι·ιιιιι εστω· ΙεΒιι!!ε «κα. σε

!!!!οι·ιιιιι ω.

ε) ο. 1 ει 5
.

(Σ. ΧΧΧ. «μι. 3
.

Οο«1. «μι. !
. (Με. Ι: Με. .

3
) θα!. Ι: Β. ε. 6. ε!”ι·. σειρ. ιιιι. Ποιιιιι. Ι. «Με.«:«ιΒιιιιτιωιε ΜΒΜ! Ν. Η. ε. !.

Χ. !ι. ε. ΠεεΙ«ιει·ιιιιιιιι· ιιιιιι«1 Βιιι·ο!ιιιι·«1ιιιιι. - - ε

α
) Πού. Ι: οιι$!οιιειιι.

Χ

δ
) θα!. Ι: !ει;«:.

Θ
) θα!. Π: ιι1οι·ει·ιι ιιι·οιπει·.

'Ο ε. 5!. Ο. ΠΟΠ!. «μι. 2
. «τω. Π: ΔιιΒιιιιιιιιι «ΜεΜε ιιιιοι!ειιιε ε! εοιιεειιειιι

«!ιι«ιΜε ιιιο«!!ε.
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οπο... οπιιιι οοοοπποιιι, ποιπιιπι ρι·ιοι·οπι οοπι ιιιιιιοι·ο ποιιοι·ο ιππι
οοιιι ι). ιιοιι... πιο ιοπιοπ, "πιοποπ οι ι·οοιιιιιοο οοοιοιιιιιο οοποποιοπιιιοπι
π. ποπ 2) ιιπιτοι·ι, ρι·ιοι·ι νιποιιοοι: οοιπ ι·οπποππο, ποιο οιπο οποι· απ,
οι οιι νινιι 8) ιιιιοπι ιιιιιιοι·ο ποπ ροιοι·ιιι, οι; Ο. Ποιοι. πο. 2. πο σοπ

_ιοποίί 4), οι: Β(οι·οιιοι·ποο) ΠΧ.:
,,.4οεορΜί οι: πιοποπ, πωπω οΖι'οι· .πιο πο.ιροποποοπιι.· πίπιι'ι2ο όποιο,

παπι πιοιπιωπι ποιου! πο” οι: Ζοπιπ'οιο, οι Π!. οποίο ροοπιιοα.ι“ δ).
Ηοο ιποπι οοπιιι·ιποιοι· οιπ ποοι·οιο Διοιιοππι·ι Π!. ιπιοιιο Βοποποποι

ιιι·οιιιοριοοορο ποοπ ιποιριι: πω! ι·οπιοπο θ).

Ωοιιοπιιο νοι·ιιιοι· ο.. εροππο πο ρι·ιιοοοπιι, ιιπ ιιοοιιτ οι ι....;...ιι πιο

πιιιιτοι·ιοπι οροποο ιιιοοιιιιοιτο, προ: ποο οτιποο ποοι·οιιιιτοο ποοοι·ιοοτ οι:
οπιιοο οπο ποιοι Ιιο οιπ.

Βιοοπι οπιιπ ριοι·ιποο, οοπι οιπο ιιροποι ιιοοιιιιο ιππ·ι·οπι ποπ ροειιο,

ιπτοι·ρι·οιοιιιοπ οοριιοιο, ποοο νιποπτοι· οοπιιιιι·ιιι ο.. οροιιοο πο ίοιοι·ο, οι

ΧΧΨΙΠ. πο. 2. πο.ιροποαιαπι, ποοποι'α 7
).

@ποπ πορΙιοι ι·ιιιιοπο ιιοοοι·οπτ,

ιοιιι ποιο οοιπ εροποοο οι οροποπ οι νιι· οτ οΧοι·, ποπ ροιοιιι: ιιροποιι
πιιιιιιιοι·ο οροποοιπ απορια οιιοοιι ι”οι·πιοοιιοπιο 8), πιει ίοι·ιο οιπ οοποοποο

ειιιιιιοι·οιο, οι: ΧΧνιι. πο. 2. πω.. οοπ)”οποιοο 9); ιοπι ποιο π. ιρειι
ποοροπιιοιιοπο ω) ιοποιοι·, οι πιπποτ, οροποο ποιιιιοιπ τοπποι·ο, οι ο.. οιπο

οιπο οοποοιιοο οοπιιποιο ποπ νοιοι.

Ηιιοο ειοπιοιιιιο ι·οιιοοοιιιιιο νιποιοι·, ιιιιιΒιοποο πιτιιοι· ιιοοιοι·ιιιιτο ποο

τοι·οπι Π), @πιο νοι·ο :ιο πιο: ιιοιιι:οπιιο οοοΙοοιιιοιιοιι οοποποιοπο πιοοοι·ποι:,
οποοι·οπο ποπποΠι ο8ι·οπιι ποοιοι·οο, οοπι οιπο εροιιοι Ιιοοιιτιο ιππι·οπι

ροιιοο; οποιο οοπτοπιιιιιπ οι: οιπ ποοιιοο οοριι.οΙιο πο.ιροπ.νοι!οιπ, άπνοια
οοιιιιι·πιοπιοο.

ο
ι

ποοοι·ιιο, ποιιππο π) οοπιροιιιι ιοο οιιιποιιπι ποιιιιοιιι, οι οππο οπο
τοι, ιποιιιιπι πιο ιι ιιιοπίοι!ι·ο ω) .Ϊοιιοππο ιιοπινιοεο, ιροοπι οκ ρι·ιπιο οοιιο

οοπιοπιιιι οι·ιι·ι, ο
ι οι: τοπο οοιιιροιοι·ο.

ι) οπο. Ι: ιιοιιοι·ο _ιοπιοοπτ.

=
) πω. Ι: οι: π..

ο
) Οοο. Ι: ιπιτιι.

4
) ο. 50. Ο. ΧΧνιι. πο. 2
.

Βοι·οιιοι·ποο πι.. ΙΧ. οιιρ. Μ.

5
) Ποπ. Ι: Λοοοριοπνο1 Πιιιιιι. Βιιι·οιιιιτποο οι.. ΧιΧ. πρ. 5.

') ο. 1. Ποιιιρ. Ι. πο ι·οοοι·ιριιιι Π. 2.) οτ ο. 1. Χ. ιι. τ. Ι. 8.

ι) ο. 27 οι 28. Ο. ιπινιι. πο. 2. Ποπ. Π: Ο. ΧΧΧΙΙ.

θ
) Οοο. Ι: τοιπ ποιο εροποπο οι οροπειι πιοπο νιι· οι οποι· ποπ ροοιιοπιιιΙιοι·οπι

ιιπιπιποι·ο, οποοριιι οιπ.
π

θ
) ο. 22. Ο. ΧΧνιι. πο. 2.

ω) Οοο. Ε: ιροο ιοποιοι·.

ιι) Οοο. Ι: οιιοι:οι·ιιιιτο.
Π) Οοο. Ι: πιιοιιιοπο.
ι.) οπο. Ι: πιο ο .ιοιιππο.
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8οο οοσοοοοιιι οσο νιοοτοι. οσοι! οι οιισι νιι·οοι π! ο σσιιπι·οσ
οοιοοοι ο οι·ιοσσ σσιτο οισ!ιιιιοι·οτ 1), οοοοοοιο οι ι!ο!ιιτοοι ι·οι!ι!οιο τοοοιοτοι·.

Αιιι πιο τ!ισοοτ. οσο _ιοο σιιιι οτοτιοι οΧ ι!οοοσοοιιτιοοο, πι! οσο
οτοτιιο σσιοοοτοιο, πι! ο τοιοοσιο τι·οι!οοτισοιο, οιοοτ οι οτιοο!οτοο σο ο
οιο ι!οσοοι ποσο οι! ιοοοοοοι, οτοτιοι οι·ιτοι σοιτι π) σοοι!ιοτιο, οσο οσο

οτοτιοι σοιοοοτιτ 8
).

Βιιτισοοιιι!ιοο ο
) ιοιιιι τοοιοο νιοοτοι, οσο οσο σιιιι οι: οοοοσοοο

τισιιο, πι! οσο οτιιτιιο σσιοοοτοι·ο δ). οσο τοοιοσι·ο οοσοιοοτο!ιο !ιοοοοισ
τισοιο ιο νιι·οιοιιιοο. ιο νιι!οιο τοιοοσιο τιιιιιοστιοοιο, σοι οοτοοι οπο οο!οιο

οιτοτοο ο!οιοοτ, οσοτ οιιιοοοι σοιτοοι σοο_ιοΒο!οοι.

Οοοιτο!ιιτ σι·οο 8
) ι!ισοι·ο, οσοτ Βοοοοιστισοοοι οοσοιιιστο!οοι οοσοοοοι

νιι·οιοοιο οιοο οοσοοι !ισοοτιο σοοπιτι οσο οποσ, ιιοτο πιο οσοοο. @οσο

ο
ι

7
) ιιοτο ιοοιοοοιι ι”οοιιτ οοσοοο, οστοιιτ οοσοοοο ιι!ιοοι οσσιοοιο.

!·Ιοοσ οοοτοοτιοοι 8
) ποιοι ιοοοιο ο!οσοιο ιιιτοοι. Ποιο ιιισιτιοι οπο

τοιοοοι!οιο οοοο οσοι! οιοοι!ιιιιιοοο, οοο!ι ιοιοιιοισοοοι οοιοιι·ιοτιοοοιο οο

οο!!οιι ει
) στ ιιοιι οι! _ιοι!ισιοοι ω) ι!οοοσοοοτιοοιο .οιοι Βιστιιο. !οοοοοι

οτιοοι οιι οσο οοο!οο ιιοοιιττιτοι· οτοτιιο ιιοοοσοοοτιο οιοοοιιοιιτοι. οιοι ιο

σσοτιιιιιοιο οι·σιιοτοι.

8σιοοι!οιο σετ ιιοτοοι, οπο οοιιτοσι· ιοοι!ιο ιιοο!οο ιιοιοιττιτοι, ποσ
!ισοτ οιοι _ισσοοι. π! οσοι ι!οσοοτιοοοοι, π! οι! οιιοοιισοτιοιο, π! οοιοιι·ιο
τιοοοιο.

οι Μ) οιοι ισσοιο Πισω ι'οοιιτ οσο τοοοτ. Βο οοιιο, πιο οοι· ισοοοι
ιιοοτ οσο σιιΙιοοοτ, οτ ΧΧΙΙ. σο 2 πο οπο· οιοι'2ιοι'αι, οπο! απ .ϊσιοο!ι,
οτ «ιο οοοοιτοοτιο ι!ιοτ. 1 οίυσιιιαπι Π).

οι πιο οι! ι!οσοοτισοοιο, οσοι, π!ο!ιοο σσιιο σοιο ο!ιοοο, στ ιι!οσ ο
ι

οοο!οιο ιοιιοιοιοτι, Ποστ οσο οσο ιοτοοτισοο ιοοτιιοιοοιι ι'οσοιιο, ο
ι τοιοοο

οι. σοοοοοοοιιτ, το οιι οι ιοσοτιοιο οσο οοτοο: ιιιιοο οοιοι οιπ ι!ο!οο
οο!!ι ι!οιιοτ οι·οοετοιο οοτιοσιοιοοι οιοι ο

ι σοι οι, οτ Χν. οτι. 6. ο
ί ο

.ωποιεσοι Η).

1
) Οσο. Π: οισΙιιοοτ.

2
) Οσο. Ι: σοι·το οσοοιτισ.

ι) θα!. Π: σσιοοοτιτ σοιο ο!!'οστο.

τ
ι) Οσο. Π: ιοτιοοοοιΙιτοι· ιοοιοο οιοι οοτοοτ.

δ
) Οσο. Π: οσο οσο οποιο, οσο οτσ.

.) Οσο. Π: 0οσιτοτ οπο οοσοοοιιιο !ιοσ οισοιο.

'σ Οσο. Ι: οιιιοοι.

ε) Οσο. Π: Μοοιοτι·ι τιιιοοο .Τοιιοοιο οοοτοοτιοιο οιιιιι οποιο οΙοσοιο τ`οτοσι·.

ο
) σο. Ιοοοιο νιο!εσι!ισιοιιι οι. Π!. οι. 1
.

οοο. ε.. Οσο. Ε: ιοιοσιιτισοοιιι.

ω) Οσο. Ι: οτ Ποιο :ιο ιοιτ1οιιι.
ιι) Οοο. Π: οι οπο. -

ιι) ο. Μ. οτ 18. Ο. ΧΧΙΙ. «ιο. 2. σ. Μ. οιοι. Ι. οο οοοοιτοοτιο.
Η) σ. ι. Ο. Π'. «οι. σ

.

Οοο. Π: οι οιισοιοστιοοο.
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Π«ι«ἱ«ι οτ πι. «μιι τ'ι·ιιιιιι«ιιιι μ”, τοιιοτιιι·, ιιτ ιιι «απο Με! μπιει!ει·
.ισΖιι'ιιιιι οτ ΧΧΙΙ. «μι. 5

.

ςιωσιιιιμω απο τ). Ιιιοιι πιο ιιι)ιΙοιι6ιτιιο νοι·Ιιοι·ιιιιι
νιιι·ιιο«μιο ρι·οιιιιοοιοιιιιιιιο ιΙΙοοτιι οοιιε«ιιιιιοι·ιτ, τοιιοτιιι· τοιιιοιι μι·ο οοιιοοιιιιιι,

ο1οιιιιιΙο ιΙΙιιιει «μιι ιΙΙιιοτιιε τοιιιιιιι·ιιτιιο οετ, ιιτ” ΧΧ. «μι. 3. οοιιιιτιτιιιτ 2).
Ροι·ι·ο ο

ι

«κι οιιμοι·ιοιιτιιιιιι, ιιοιι τοιι«ιτ, ιιιιτιι, νοΙιιιιιτι οιιιιοι·ιι·Ι «μιιιιιτ«ιι·
ιιιιιιΙιιο τιιι·«ιτ ιιι «ω. ιι.Ιιοιι)ιιιι ιιιιιΙΙοι·ιιι, οτ ιτο οι ἱΙτιμοειιἰ8τἱ, ο«ιι·το πω:

τα τοιιοι·ιο, ιι«ιο ιιιε«ι.

Βἱ πιο ιιιτοιιτιοιιο ειιΙιοι·ι·ιιιι«Π ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιοετιιετι, οτ ω” οιι«ιοιιι Πι
τοιιτἰοιιο ειιιιοοιιἱτ, τ«ιιιοτ ιιτι·ιιιι«μιο 3).

Ιιι Με ιιιιτοιιι οιιιιιιτιιιε ιιοτ«ι, εοιιιιιιοι· οιιιιιι ρι·οιιοτιοιιιε ο
ι

ιιιο«ιιιιιιοι·ο,

«μιι οοιιτι·ιι. τ
) ιιιιιτι·ιιιιοιιιιιιιι νιιΙτ νοιιιι·«ι, «μιτ«ι ιιι τιιΙΙΙιιιε «ιοιιιιιοι· ρι·ο πιο

τι·ιιιιοιιιο ιιι·«ιοειιιιιιτιιι· δ
) πιο ιιι οοιιτι·ιιιι·ιιιιιι ιιι·οΙιοτιιι·.

'Ητιιιιιιι Χ.
Πο ω«οι·ιιιίι!αΐο «ίε!ίοι!ί.

Βιιοι·ιιιιτοο «ΜΒΜ οΙἱ«μι«ιιι«ἱο οειτ ιιτ ιιτι·ο«μιο οοιιττιιΙιοιιτἱιιιιι, ιιιι«μιιιιι«Ιο
ιιι ιιΙτοι·ο τιιιιτιιιιι θ

). Ιιι ιιτι·ο«μιο, μπω, ιιοΙΙιιιοτι οΙί«μιιιιιι μου· ο«ιιιΙτοι·ιιιιιι,

οτ ιιιιι«ιμοι· «οι ιι«τ«ιιιι 7
) «ιο«ιιοτι «μιο«Ι απο ιιιοι·τιιο νιι·ο ιιοοἱμοι·«ιε 8), νοΙ

το ιιιοι·τοιιι «ιι-ι «εμε οοιιιι«ιιιειετι, νοΙ ιιιεο ιιι ιιιοι·τοιιι τιι«ιο από..
οι". ιιτ οιιιιι τω: τιιιΙι οττιιιιι ιιοοτ ιιιοι·τοιιι ντι! 11ιοττ·ιιιισιιιιιιιι σοπ

τι·οιιοι·ιει. εοροιοΙιοιἰε ιιι Με οιιειΒιιο, ιιτ ΧΧΧ!. «μι. 1. ι·είαι!απι, .οί ω..
ιιίοοιιτο 9

), μι... ιιιιτ«ιιιι ποπ ε«ομιιι·ιιιι«ιι·ιο, ιιτ οιιιιειι «κιόσκι «ί«επίμασ, .τι μια
«Μπα ω).

Ποιο πιο ἱιι «ιιτοι·ο τ'ιιοι·ιτ Ιιιιοο «Μαι «ιιιοιιιιιτιιο, ιιιιιιο«ιιτ ιιιιιτι·ι
ιιιοιιιιιιιιι οοιιτι·ο!ιοιι«τιιιιι, ω! ιιοιι «Πι·ιιιιιτ Μ) οοιιτι·ιιοτιιιιι. Βετ ιιι1τοιιι το
αιτοι·ο τειιιτιιιιι π), ιιτ ιιι πιιιΙτιιι οιιιιιιιιιε, ιιιιτιιι, ο

ι

ι:ιιιιΙιοι· ιιιοι·«ιτι·ιικ σετ,

που «τοιι«ιτ «μια ιιι ιιι«οι·«ιιιι ιιτ ΧΧΧΙΙ. «μι. 1
. .ιωι οι·ιι«Ιείί.ι ω).

διπιιΙιτοι·, ο
ι

οΠ«μιιε ιιιοοετιιιιι οοιιιιιιιειτ, νο! «πιιπ ειι.ο «οι «πιο ιι:«οι·ιε

τ
) «τ. θ
.

Οοιιηι. Ι: «Με ειι«ιιιοιι «Ιιιοι·ιιιιι (Π. 4.) ο. 3. Χ. Μι). οι; ο. Θ. Ο. ΧΧΠ.
«μι. τι. Οοο. Ι: «μι. τ!

.

Οοο. Π. Μπα! ιιΙΙσιμι.το «τοοιιιιιι1ιε Επι.

2
) ο. δ
. θ. ΧΧ. «μι. 8. Οοο. Π: «μι. 4.

3
) ω. Ι: ιιτι·1ιιιι«μιο.

Δ
) Οοο. Π: «μια.

δ
) «Μ. Ι: μιιι«ιιι«ιιιιιπιιιε.

σ
) «κι. Π: το «ιΙτοι·ο.

") «τω. Ι: ιιιειιιιοτ Π«ιοιιι «ΜΜΜ.

ε) Οοο. Π: «μιο«1 «πιιπ «ιοοιμοι·οε.

0
) ο. 4 ιιτ 5. Ο. ΧΧΧΙ. «μι. τ
.

Μ) «τ. 2 «ετ Ί ΗΜ!.
Η) θα!. Ι: οι «Ιιι·ιιιιιτ οοιιιι·ιιοτιιιιι.
1,) Οοο. Ι: τιι ιιΙτοι·ο, ιιτ.
") ο. τ.

.

θ. ΧΧΧΙΙ. «μι. τ
.



244 Καιιπιιιαιιιι, ΕΙιαι·οοιιι ααα Βαι·ιιιιαι·ιΙ νοιι Ρανια.

οοιιααιιΒιιιιιαα, ιιοιι «Μια α. «Μαιο ιιιατι·ιιιιοιιιιιιιι αοιιιι·α!ιαι·α, ιι€ ΧΧΧΠ.
ιια. 7. α·ιιασάοιιι, ο μια, ακί ά0Νιιίε0°ίί, σ.·οποιώαι'αι!έ Π.
ρ
Ιιιιο ατἱαιιι οι άοι·ιιιιαι·ια σοιιι εοι·οι·α, ιιιατι·α, Μια α), νοΙ πορτα

ιικοι·ια τιιαα, να! ιιιι'ι·α ιαιτἰαιιι Βι·αιΙαιιι, οι Ιιοα οι·ιιιιαιι ιιιιοΙιοαιια οι: ιιιαιιἱ

ι'ασιαιιι ωιωι·ιι, αἱ: ιιιιοι·α πια εοραι·αΙιαι·ια ιιαι·ροιιιο.
Βιναι·ο Ι'ιιαι·ιι οοοιιΙτιιιιι, εααι·οιαιιι «Μισο αΒοι·α ροααιτοιι€ιαιιι, οι ιιιιοι·ἱ

τιιαα ιιι αιιιιο ροαιιιτοιιιιαο άαΙιιιιιιιι "ααα", που αιιιοιιι οιιι€οι·ο, οι ἰιι
άαοι·οταΙι ιιιοπιία:”ιιιαα δ).
ΒιιιιιΙιται·, οι «μια ιιι:οι·οιιι ιιιται·ίοαοι·ιι, 6ο αοται·ο ιια!ιαι·α ιιι·οιιι!ιατιιι·,

οι: ΧΧΧΙΙΙ. οτι. 2. 9αίοιιποαε 4), ιιἰεἱ ιια ιιιιιιαι·ιοοι·αια οι ειιονοιιιατιιι·, αι;
εαάαιιι οαιιεια, οιιααατἰοιιο οαοοιιι ίπ2ει·)"εοίοι·εσ δ).
Ποια ατο οιιοΙι!ιοι: οι·ιιιιιιιο, ιιι·ο οιιο οιιἱιι αοΙαιιιιιιιοι· θ) ο8·αι·ϋ ροαιιἰ

Εοιιτἰαιιι, αι·οοιιιι· α ιιιατι·ιιιιοιιιο οοιιτι·αιιαιιοο, ιιἱαϊ αι·Βα σοιιι οιιιιι!ιοαιιιι·

ιιιἱατἱοοπΙἱα αι ΧΧΧΙΙΙ. «μι. 2 ία αάοίω·οεπιι'α 7
).

Επι, οι ι·αριιιαιι αΙιοααιιι, ααιιι ιιι αιιοι·οιιι ααοἱιιαι·α ιιι·οΙιι!ιοι·ια, πιει
ι·αιιιιιαα νιτιο ιιιιι·Βαι:ο, ιια ΧΧΧνι. απ. 2 οί αιι2ειιι πα·άαιιι, 2ι·ία 8).
Βἱ αιιιοιιι οαιιι οιιιιι αιιιιΙτα παει; ήπιε οοιιααιιαιι ἱιι ιιιιια ι·αιιιιια να!

ιιοαιοα όοηιοιιααοτι, ταιιοΒιι ιαατι·ιιιιοιιιιιιιι, απο εοοιιιιοιιιιι ααιιοιιοει εαΕΒοἱατ

οοιιαοιιαιια ρι·ιιιοιιιαΙιιιιιι ιιαι·οοιιαι·ιιιιι, @ατα Μαι ΝἱοοΙαἱ μμε: σιι/|Μαιδ
.Μπα αοοπιιααιιι ίε_οεα οοπωπαιισ, ιΙε ρωταω ρωταω οοπ)ιιιιο!ἰοπἰὐιισ

Μ»... θ).
Ιιι Με οιιιιιιΙιιιο ποια, «μισο σοιιι ἱι

ι

αΙται·ο ίιιαι·ιτ ταιιιαιιι ἀοΙΜἱ

οιιοι·ιιιιιαα, ιιιιΙΙαιιι οαιιοιιοιιι ω) ἱιιναιιἱαα, φα οοιιιι·αοτιιιιι ιιια2ι·ιιιιοιιιιιιιι

)ιιΙιοατ ααιιαι·αι·ι. Ετ «μισό ααοι·ιο οαιιοιιΠιιια εαιιαιτοια απ, παραι·οιιτιοαα αιι

ἰιινοιιιἱοιιο ιιοιι αει ιιι·αααιιιιιοιιοαια, οι; Π. ιια. 5 οοπαπΖαία!ί Μ).

ΤΝιιΙτιιι Π.
Με ίιπρο.αιίοίΖέια!ε οοεαπόί.

ΙιιηιοααιοιΙιταιι οοαιιιιι!ἱ ειναι οοιινοιιιοιιαι αΙια αιιἰιιιἰ ιαιιιιιιιι, Μια οοι·

ιιοι·ιει ταιιιιιιιι, αΙια ιιτι·ιιιααιια.

Ι) α. 19, 9, 21 οτ ΣΒ. Ο. ΧΧΧΙΙ. «μι. 7'
.

Οοο. Π: .οι οιιἰοαιιιιιιι ιΙοινιιἱοτἰΙ.

2
) Οοο. Ι: αι αοι·ιιιιοι·ια σοιιι Ματια οι Μια. .

δ
) ο. 9. Ποιιηι. Ι. ιια αρροΙΙατιοιιιιιιια (Π. 20.) ο. θ
. Χ. ιι. τ. (Π. 28.) θα!. Π:

οαΜτιιιιι 1ιιΕι·α ιαιιηιιια ιιοοιιιταιιτιαο να! απο ι·οοιΙοι·ο, ιιοιι αιιιοιιι οιι€οι·ο, οι οι
οσοτοιο .ΔΙααιιαι·1 ΙΙΙ. ιιιιααο Ψια;οιι. ειιιαοοιιο.

Δ
) ο. 7. Ο. ΧΧΧΙΙΙ. ιια. 2
.

Οοο. ΙΙ: ΧΧΧΙΙ. «μι. Ε
.

αισίοπιιφιο ρι·ορτέαιπ.

η ο. 5
. Μα.

(δ
) θα!. Π: αο1οιιιιιαιιι.

7
) α. Μ. Ηπα.

Ε
) ο. 10 οι 8. Ο. ΧΧιινι. ιια. 2
. θα!. Ι. αεαα!! αΙΙαεαιΙο: ιιτἰα.

3
) ο. 2
.

Π. ΧΧΥΠ. απ. 2.

ω) τω. Ι: οποια.
Π) ο. 20. Ο. Π. πιο. δ

.
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Απἰωἱ τιιπτπω, οτ ἰπ τοι·ιοοπη οοηιοιἱο τοπτοω, οτ ἱπ ἰιἱοἱοἰο οτ

ωοΙοτὶοἱἱο 1) τωροιΠττο; οτιἰοοφο. οτ ιο ποοι·το οτ ἰπ ρποΙΙἱο.
Ρι·ιωιι ιωροοοπτΜΙττοο ἱωποιἰἱτ οοπτιοποπιτοω, οτ ιΙἱιἰωἱτ οοπτιιιοτπω,

οι τ'οι·οι· ιτοοποπιιιιτιοποω οι·οοοοοοιτ. Ποπ οπἱω ποτοοτ ιπτοι· οοο οποο

ωοτιἱωοπἰοπι, ι:οπι ποπ ποοοἰτ οι οοοο οοποοποοο, φἰ οοτ οττ'ιιοοπιι οιιοοιι
ωοτιἱωοπἱἰ, οτ ΧΧΧΙΙ. φ. 'ϊ ποοπο βοιωτια 2).

Ιιτοο ιιοτοω .ποιου οι ίπποι· ᾶοοροποιιτἱοποπι οι·οοοοοοττ, ποιο οἱ

τοωποι·ο φο ιτοοροποπνττ οιιποο ωοπτἱο οι·ιιτ, οτ ροοτοο το τ'οι·οι·οω νοι·οοιι
οοτ, ποπ ροτοοτ οτι ποπ ιΠοοοΙνι οοπ)οιοοω, οτ οιοοο οοιτοω, φιιοοττοπο
οοιιοω ἰΖΖἰ οιο, φωτο /οι·τοοπο τ

).

ΤἰτοΙπο ΧΙΙ. ο

Πο β·ίρίιϊίτοτο.
Βο ἰιἱΒἰιὶἱτοτο οοτοπιιοω οοτ, φοιτ τωοοιτιτ πιοτιἰωοπἰοω οοπτιιι!ιοπ

ιΙπω, οτ οοπτιιιοτπω ιἰἱοοοΙνἱτ.

Ποιο οοι:ορτοττ πιιοι·οω οτ οΠφο τοιποοι·ο τοποἱοτἱ 4), ιΠοιτ πιω το

ποπ ροοοο ιΙοι·ωπο ι:οιπ οπο, ο
ἱ

το ιιτοω ῖοτοιἱο, οτοι·φο νοι·οω ]πι·ο.Ντ

οοπτἱωο ωιιπο ρι·οοΐπφοι·πιπ, οτ οοροιπτιἱτοι· ωοτιἱωοπἱοω.

Ιτ'οι·ωιι πιο οοοιοιποπτἰ οιἱτ τοΠο: νοο οι·ιοοτριιΙοο ποιοοποο φτο
Βἱτἱο το οπτωοποο νοοτιἱο, φοιτ πππφο.ω ίπ οτιποΙ οοἱοτἱο. Αιτ)οποτι πιο

)οι·ιιΙιοπτ το οπἰιππτιπο οπἰο, φοιτ οι·οιτππτ το οιοοο οτ ι!ιοττιο. Ετ πω: οιιοω

πΙο ]οι·πωοπτί φοιΙ οι το ππι·οοτιοπο οοοοι·ιτοτιο, οτ ἱπ ποοι·οτοΙι οιιοτἰοπ.ι
πω... πω!" δ).

Βτ ιιοτοω οΙτοι· νοοτιοω τιιτοοτπι· οιιι·πιι!οω οοωωιοτιοποιπ τ
;) ιπτοι·

νοπἱοοο, ιιΙτοι· ιιΕτΠτοιιτοι· ο
ι φἱ πιο ιποτιἰωοπἱο τ'ιιι:ιτ, τι! οοτ, φἰ οπ'ιι·ωπτ,

οοωωἱπτἱοποω γ), ιτοτ'οι·οτοι· 8) ριοοοτἰο οορτἱωιι οιοοο οι·οιποφοι·πω,. οτ

..οιοοο τ”οι·ωιι οιιοι·ιιωοπτι οτ οποιο θ). οι πιο πιο οι·οοιιι·ο πο!οοι·ιτ
ιτοτ'οι·οτοι· ω) οΙτοι·ι, οι οοτ πομπο οοωωικττοποω ἱπτοινοπἱοοο Μ).
οι οι·οριοφι ιΙοτ'ποι·ιπτ, ροτοι·οπτ οοι·πω Ιοοππι οπροΙοι·ο νἰοἱπτ τοποσ

ι

τ
ι Οοο. Ι: ωιι1οποιοτιο.

τ
ι ο. 26. Ο. ΧΧΧΙΙ. πο. ?
.

(ο ο. 25 οτ 28 πιο.

Η Οοο. ι·οποτοττ.

Ο ο. 4. Ποιοι». Ι
. πο ππι·,οιιτιοπο οοποπἰοο (πο. ν. το. 29) ο. 5
.

Χ. τι
.
τ
. απ. Π:

οτ οι ι1οοιοτο Αιτι·ιοπτ πομπο πιτοοο ΑφτΙοοοποι πιιτι·ιοι·οΙιπο οτ Ποπτποπο οπτιι:ορο,

ποσο οτι: τπι:Ιιοιιτ: ι;ιιοϋοπο @οιοο ιιο.οιοι·.

Ο Οοο. Π: οοπτοποτιοοοω.

ι

Π Οοο. Ι: οοοπτττοποω.

Η Οοο. Ι: ι1τττ'οι·τοι·.

(τ
,

Οοο. Π: τ'οι·ωο οποοι·ιοι·1.

τ” Οοο. Ι: ι1τττ'οιτοι·. 'ξ '

τ” απ. Π: πομπο ι:ιο·πο1οιπ οοπιπιιιτιοποπι.
ο · ἔ · τ .



246 Κοοοτοτοπο, ΒΜι·οοπτ ο" Βοτπ1ιοι·ο πιο Ροντο.

τ'οπιοο οπο, οποπη:Ιο αποτο οπο τΙο οοποοπΒοἱπἰτοτο Ιοτοιἱ οοπτ Μοτοπο

πἱοιπ, οτ ΧΧΧ!7. «μι. ο ποτοτσαοιοο 1).
ΒἱπιἱΙἱε οι·οοοττο το: οι πιοΙοΒοἱἱο, πἰοἰ οοοο οἱ οπο: τοο οΙοοτ, το

ποπ ροοοο 2) οοπι ω, πω: το οἱοοε, το ροοοο οοἱι·ο Ε
!) οιπο Μου, μου

οοιοἱτοι· ϊτἱοἱοἱτοο, οτ τοπο οοτοι· ο
ἱ

Ιἱοοπτἰο ποοοποἱ, οιο πιο ΐτἰ8ἱοο
ποπ οοτοι·.

Μ ετ οΙΙοΒονοι·Ξε, το ροοεο οοο·ο 4) οοιπ το., οτ τοοι·ϊτ ρι·οοοτοπτ,
το ΙοοΒο τοπτροι·ο ετοττεοο οοπι οπο, πιο: οοι·πιίοοο οοιπ σο, ιπ·οοοοποτοι·
ιποΙοΙὶοἱοπ1; οτ τοπο τ'οοτο οἱνοττἱο οοποπ- Ιἰοοπτἰο οττἰοοο οΠοο Μετά

πιοπἱοιπ οοπττοποποἱ δ).
Βτ ποτο, οοοο ο

ἱ
ΈκἱΒἱοἱτοο οΙΙοΒοτο Ιἴοοτἰτ οτ Μοτο., οτ ροετοει

του 8
)

οιο οτοοοοτοι· τ'ι·ϊοτοοε οΙὶοπο οοοορἰτ. οτ απο οο οοτπιἱοτἰτ, οοροι·ο
Ντου ο εοοοποο, οτ ι·οοοετοι· οτἱοτἱ. οτ ΧΧΧΠΙ. οο. 1 ο·οοιτί.τίοτί ν)

.

Βοοπε οοτοπι, ε
ἰ ιποΙοΒοἱοπι ίοοτἱτ οΙΙοοοτοιπ. Τοπο οποπ ποπ ι·οοοοτοι·

οποιο, οιπο ποπ ροοοοτ απο οοεποεοοι·ο οι·ορτοι· ιποΙοΙἱοἱοιπ, οτ ποπ πιο

πιοτι·ἰπιοπἱοιπ οπο· οσε, «Μο ποπ τοοι·οπτ πω· ἱοοιπ @το το οοπττο

Βοποοπι 8
).

Ρι·οοτοι·οο ποτοποοιπ «τετ. οοοο το οΙΙοεο.τοι· πιοΙοτὶοἰοιπ, οοιπροι· οιπο
οοιπἱτ θ

) οοοΙοετο, τΙΙοο οτοοοοεοἱοοο οοειροποοτἱοποπι ω) οοο ο
ί

οι·οοοι·ο

του. πιοΙοΙὶοἰο οοοεοοοτο Μοτο οοοροποοτἱοποπι, ω.. τοιπροι·ο οοεροπ
εοτἱοπἱο Ιο8ἱτἱιποε σποτ οττἱοοοοο οοποοποοο. ποπ οετ οοροι·οποοιπ ιποττἱ

πιοπἱοιπ, οΧοπτρΙο ἱΙΠἰοο οιο εοποο οι·οτ τοποροι·ο οοοροποοτἰοπἱο οτ ροετοο
τετοιο: εεττ ῖοτἱοεοε, οτ ΧΧΧΙΙ. οο. 'ϊ ἰἰἰί οπο Η).
Ι·Ιοοο οποιο οι: ίτἱἔἱοἰτοτο οτ πιοΙοοοἱἰο Π) οϋποιοο οι ροι·το ιποῇοι·ἱ

οι οοοοο ΧΧΧΙΙΙ. «το. 1 ι·ομοΗοπτοι·.

'Ι' ἰτ ο Ι ο ο πιο.
Πο ίοιροοοϋΜίτατε σ.·οοοπιτί.

ΙπιροοοἰοἱΙὶτοο οοοοοο.ί οοἰοτιο οτ οοι·ροι·ο ἰτο ὶπηιοοΕτ οοπττο!ιοποοπι

οοοπι «Ηι·ππττ οοπτι·οοτοιπ. Ετοποπ οοπι οροι·τοοτ, ἱ
π πιοττἰιποπἱο ροι·οοποε

τ
) ο. θ
.

(Σ. ΧΧΧΥ. οο. θ
.

Ε
) Οοο. Π: οοΙοοο.

8
) Οοο. Ι: οποοιπιποπτοοι·ο.

Δ
) τω. Π: οοτποι·ο.

δ
) Οοο. Π: οοπττοΙιοι·ο.

Η Οοο. Π: ποετοο πιο οοΙ.

η ο. 2. Ο. ΧΧΧΙΙΙ. «το. 1. Οοο. Π: οοοοτ οΙΙοδοττο.

δ
) 80ο” οοποπ στο. οοεοπτ το στο. Π.

τ
) θα!. Ι: οι·οοοοπιττ.

ω) Οοο. Π: ι1οοροπιοττοπο.
τι) ο. 26. Ο. ΧΧΧΙΙ. «το. 7. Οοο. Π: 41ο. 4

.

“) Οοο. Π: το: τ'ι·Ιοτο1ο οτ τοο1οοοτοτπ.
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οοεο !οπιιιιιιιιο οπ οοπιι·ιιοοοποιο 1), ροι·οοιιιιο νοι·ο ποπ εοπι ιοΒιιιπιιιο

ποιοιιο, ιιοιιιο νοι·ο Ιοπιιιπιο οοι ποοο ποιοι οριο ποριιιοποροιοτι, νιπο!ιοοι

οι πιιιιιοι·ο κο. ιιπποι·οιο, ιο ιοποοοΙο ΧΙΨ. 2)
,

οοποιοι, ποοπ ποπ οοι

ιοοιι·ιιοοοιοπι ποι οποσ οοιιιο οιι·ιοποο ποπ ιοιοι·νοοοι·ιι.

Ι·Ιοοο ιιοιοπι οοιιιιι ιο οιιποοιοοο οκρι·οοοο ποπ οιπ, ποπ ιο Ιοπιοοε.

ΟοΙΙιΒιιοι·, ιοιποο ιιοιι ιποπι οκ ποοοιιο οοριιο!ιο ΧΧ. πο. 2 οποιοι οι πο.

1 οπο:: δ)
.

ποιο οπιπι ιπ ι!!ο οοριιο!ο ροοιία πιοιιοι·, ποοπ νοιοπι πιο.
ποπ οιπ. ιιι·ιοοπι πιει ροοι πο. ιιοποπι οι), ιι

ι ιΙΙο νοι·ο οοριιοΙο @πιο
πιοιιοι·, ποοπ ιοπο οοι ιιι·πιο ρι·οιοποιο, οοπι ποιο οποιοι οππο οοροι·ιι οι

ποοο οο!οι οριο οοριιιο ποροιιιι·ι. Βο!ιπποιιοι· απο, πιο!ιοι·οιο οπο.. ποιο

ιιο οοοο ποοοι·ο, οοι!ιοοι ποοποπποο. ΒροοοιιΙιο νοι·ο ροοι οοριιιποιο

ιιοοοπι οοοιι·ιιιιι ροοοοοι, οι ΧΧΧ. πο. 2 οι: ιιοιι δ), ιοπιροο οπιιο πιππο
ιιοπιο ροειι οοριιπιοιο ιιοποπι ιποιριι.
πιο ιιοιοοοιοπι οροποοιιιι ποοιι·οπι οοι·οπι οοΙιποοι ε), ποιο οκ ποο

νοοοι·ιπι οπ οπιιοο Ιοπιιιιοοο ροειοιοι οοιιιι·ιιι!ιοοι·ο, οι ιποο ποπ νοιοοιι ποοπ
ι”οοιοπι Εοοι·ιιι.

Ηοιοοπιοπι ιιοιοιο ιιροποοιιιι ιιοπι ποοροποοιιο ο.. ιοιοι·ο, οι ποο πο

ρι·οοιιοπιι. Ποπο οιπ ποοοι·ιοοιιιοι·: οροποοιιο οινο ποοροοιιοιιο πο; ι'οιο

ι·οι·οιιι οοριιοι·οιο ρι·οιπιοιιιο, οι ΧΧΧ. πο. 5 ποοιι·οιοο 7). Νοριιιιο ορ
ρο!ιοοι ιιιιιιιιπιοοιο!οιιιι οοιιοπι.

!ι'.οοο πικιιιιοιι, οροι·ιοι·ο οιτοπιποο οοοο !οΒιιιπιοο ιιοιιιιιο. οι νοι·ο

ποοο ι'οοι·ιι Ιοπιιιιοιιο, οποι· νοι·ο πο.. ει) !οπιιιιοιιπι ποιοιοπι, οι οοπιι·οκοι·ιι θ
),

ποπ πιο ιιιιιιι·ιιοοπιοιπ !ο,ο;ιιιιοοοι, ποιο ποπ ιπιοι· οοποποοΙοο, οι ΧΧΧ!!.
πο. 2 απο οποιο ω).
νοι·οπι ιιιπιοπ ποο !ιοοοιι οπο!ιο ιοοοποι·ο ο ροο!Ιο, ποπ ροο!Ιοο !ιοιοι

ι·οοοποι·ο, οοπι πο Ιοπιιιιποιο οοιιιιοιο νοιιοι·ιι, οκοπιρΙο ιΙΙιοιι ποοο οοιο

οοποι ιιοοιΙΙο ποροιι ιιοοι·ο ποοοιοπιι, οι Ο. ΧΧΙΧ. ..ο ποιο @πωπω 11).

Ιροο οππο πο οο ι·οοοποι·ο ποπ ροιοιιι, πιο νοι·ο ροιοιιι, οι ι
ο

ρυπο

οι!οποιο οοριιο!ο, οι οκοπιρΙο ροριΠι ποι ιι!ιοπι ιιιοι οο!ιποι, πο νοι·ο πο!!ι

οοοιιι·ιοοι"), ιιοιι ιποιπ οοριιο!ο Αοποειιι ο.κκνιι. πο. 2 οπο... πιοπίο Η).

ι) οπο. Π. ποοιιι: οι! οοπιι·οοοοποιο.

α
) πω. ΙΙ: οι ροοι·ο κιν.

ο
) ο. 1 οι 2
.

Ο. ΧΧ. πο. 2 οι ι. Ποπ. Π: ΧΧ.Π.

ο
) Οοο. Π: ΧΧΠ. ιιπποε.

ιι
) ο. 1
.

Ο. ΧΧΧ. πο. 2
.

Ποπ. Ι: ροοοο.

ιι
) Οοο. Ι. ποοπ.

ι) ο. ο.
.

Ο. ΧΧΧ. πο. δ
. πω. Π. ιιοοιιι ιιΙΙοπιιιιο.

ει
) Ποπ. Ι: οποι· οιπο.

2
) πω. Ι: οοπιι·ιιπικοι·ιι.
Ν) ο. 12. Ο. ΧΧΧΙ.Ι. πο. 2

.

ιι) ο. 4 Ο. ΧΧΙΧ. πο. 2
.

Οοο. Π. απο οιΙο,ποιιο.
"ή ο. οι θ. ΧΧνιι. πο. 2.

Ν) Οοο. Π. ποοπ ιι11οοοιιο.
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ΤιτπΙπο ΕΚΠ.
Πο οο«ισ2έοπο.

θοοστἱο οΙἱο νἱοΙοπιο, «Πιο ποπ; νιοΙοπιο, «ισ σοι·ροι·οΙιο σ), μια μι·
νοι·οοι·ο, μι· σορΙ:Εοποιπ, μι· οιι·οστοτιοποπι, μι· ονοεἱποτἱοποιπ Βιοσιι'ι) ευρο:
προς οι !ιο)ιιοπιοσι 8

). Ποπ νιοΙοπτο, μισο μι· ιπἱπ«ιο νοι·ιιοι·ιιιιι.
Πωσ ποπ ιπιποσιτ ιπστι·ιιποπιιιπι, σα! ρι·ιπιο ιπιποσιτ σοπιι·οποπσππι,

οι σιι·ιπιιι σοπιι·οσιοπι, πι; ΧΧΧ!. «μι. 2 ο
ί «Μπι, σε περισυ 4). ΠΜ

οπἱιπ ποσο σοο.στιο ἱπτοτνοποτἱτ, σοποοποιιο σιισΙτισἱιοι·, οι ιποιι·Ιιποπισιπ ποπ

ιπιοι·σοσΠ δ).

οι «πιο πιο σωστο σει νἱοΙοπιο σοοσιιοπο ιιι ιιππ (σ
) σσεροποοϋοπο,

οι ποσοστο Ισπεο τσιπροι·ο οω«ιι σπιπ οπο, ποσ ι·οσοοοϋ σι1ιπ ροτιιἱι, σοπ

οοποιοεο νισοτπι·, π: σ. «πι. 1 σοπο2«ι2 7).

ΤἱιιιΙιιε Χν.
Πο _|«Μί!ί«ι ρασ!ίσοο σοσιοοϊα2ι'.ι.

Ρ«ιΒΠσ«ι ποποποτιο _ω«ειω οι: σοπιι·ο!ιοπσοπι, ἱιπροσἰτ ο
ι

σοπιι·οσ€σιπ

σἱτἱπιἱι ε!).

Αι«οπσιωι· θ
) οπτσιπ ὶπ σιιοΙπιο σοοι!πιο, ρι·ιπιο ἱπιοι· ι·οΙίσιοπι εροπει οι:

σοποοπειιἱποοο ή”, οοσιιιισο ἰπτοι· εοΒοΙοιπ οσοσομοιπ οι: οοσππσἱο πσριἱἱιι
οι σοΒιιοιἱοποιπ ρι·ιοι·ιο νἰτἱ. Ισ ιπ·ιπιο σοοιι ἰιπροσἱτ σοπιι·οποπσππι οι σἰιἱιπἱι

σοπιι·«ισιππι, οι ΧΧνιι. «μι. 2 οί Μ» «Ιοοροποου«Μ2 οιπ «Ιοοροποαι'απι ω).
Ποσο Η) οπἰιπ σοοροποπνιτ Ροιι·ιιο Βοι·ιοπι, οι: «ιπτσ«πιοιπ σοι·ποΙιτοι·

_σοπσπποοι·οιιιι· ο
ἱ

Η) ιποιτιι«ιο σετ, σο οποιο πιιΙΙιιο σο σο8ποιιοπο Ροιι·ἰ

ροτοι·ιι ωιπ οσσιιιοι·ο, οι ο
ἱ

οσσοροι·ισ οοροι·οοιιιιι·, π: ΧΧνιι. «μι. 2 Η σιιίο
"στοπ ω).
νιώσω· τοπισπ σοπιι·οι·ιπε Βσποσἰσι«ιο μμ οσι·ιοοπε θτοσοποἱ ποικι

_οι·σ!ιοο σισοπιι Η): Ισα· «ϊίσίπαο σοπο2ί2«πίοπίο στο. Η) Βοσ ιΙΙιισ σο οροπο««
σο σκοπο, νο! σο ιιιιριιοοι·ο ἱπιοΙΙἱΒἱιπι· ω).

Η Οοσ. Ι. «Μουτ.

Ο «τω. Ι. «ιοοπ.

Ο Οοσ. Ι. «πω.

Ο σ. 1 οι: 3 Ο. ΧΧΧΙ. «μι. 2
.

(8 (ΙΜ. Π: ιπ«οποιε.

Ο Οοσ. Π: πι”.

Ο σ. ΙΙΙ Ο. Ι. «μι. 1.

Ο Οο«1. Π: «1ιν1σιτ.

Ο Οοσ. Ι: οτιοιπσπ σΙσιτιιι· ιιι σιιοΙ:«ιο σοιΙΙιπο.
Οι, σ. Μ, Η οι Μ. Ο. ΧΧνιι. «μι. 2. Οοο. Π. «πισω 8έ «Λάο 14:σσιτπι.
(Η «Ισά. Ι. σσσει: Εσσο.

Ο' Πω!. Ι. «Ι«:σει: οι.

(Η Οοο. Π: οι ιιι ΙΙΙσ σοριτιιΙο.
Π. θα!. Ι: «1οιπιπιιο.
Η* σ. 1 Οοιπρ. «Ισ σσεροπο. 1.ιιιιιιιο. (Π. 2), σ. Η σ. αν". «Π. 2.

Η) «Μ. Π: «Μπακ.
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Βεπππι!πε παμπ ρπ!ιΙιοπο !ιοποετιιιιιι ω, μπι ιι!!μπ πιοι·ωο νιι·ο
πωπω! πι! εποππι!ιιε ππρτπιε ^) οι οι: ιιιπ !!!ιππι νο! !!!ιππι ποππει·ιτ, !ππο

μἰπρο ρι·οΙοε επ π... ιιποππι!π οορπ!ει ποπ οποιοι πομπή οοπειιπεπιποιε
ιιι·ιοι·ιε νἱι·ἱ πεμιι ιπ μιιτ!πιπ 8οπει·π2ιοποιπ, π! Χιοεν. μ. 5 ο. 1. 2,
3 ε! 4 α). Ωπιιτιππι ιιπτοπι Βοποτιιτἱοποπι, πι απ, μιιι·ιπιπ ει·ικ!πιπ ρπ!ο

οοιπρπιπι·ἱ τππτππι οι: μπω πιτ! ρι·ποιποι·τπι, παοκ..! π
ι! πο μιιι·το ει·πι!π

πιτιπο!ιιιτ νο! «πιιπ, μα! επ μπει!ιο!!ε πειρ!!π!ιο ποπ)ἰοἰ οποια; ε! !ιοο
ιιπροι!!πιοπιππι περιιι·ιιτ οοπ!ι·ππ!πιιι.

'Ι'ι!π! πο) Σ!!!

Πε !επιροι·ε |'επ'π απο.

'Ι'οιπρπε ίοι·ιπι·πιπ επι: π!ι ιιι!νππ!π ᾶοπιἱπι μμε πω! επιπ!ιππ!πιπ, ε!

π περιππεειιιιππ μμε πι! οοτονιιιπ ρειεο!ιπο, οι τιι!ιππ ο!ιι!οπιπι!!!ιππ πππ»
ππ!!νιτιιτοπι μποτ! .!ο!ιπππ!ε ,Βιιιιϋπιπο., !π μΠιπε !επιροι·ἱ!ιππ ποπ πω!
ο!ι ι·ονοι·οπτ!πιπ ι!ιοι·πιπ ππρϋπε οοπ!ι·ιι!ιοι·ο, απ; ε! οοπιι·ποτειο ΜΜΜ, επ
πιιι·ιι!ιππιπι·, ε!. !ιοο ἰπτο!!ἱἔοπι!πιπ πο! ποπ ροι·ρο!;πο, πω! πι! τοιπρπε; δ

)

που ιπνοπιοπ ΧΧΧ!!!. μ. 4 ποπ ίι”σει', ποπ προι·ι'ειδπ .ε·ηι!πα_οπείσπα 4
).

Ε! πο!ιι, μα! μπι οπποπ ε!πιπΙιοιωι· «πιο περιπεπίπσ· 6)
,

επο!οε!πο

!ιιιιιοπ οοπεπετπι!ο, μπει σε! ορ!!ιπιι !ο€πιπ ιπτοι·ρι·οπ π! πιιποππιπ, ποπ

πω, πι; εεριιι·οπτιιι· πππ πι! τοιπρπει ρι·ορτοι·οπ θ), μπι οοπιι·π !πτει·ι!ιο!ππι
οιιποπππι ππρπει·ππτ, οι πιο πω: οο!ἰοτο τοπιιιοτιι!ποι· περιιι·πτιοπιπ ροεπι
Βοπτἱππι ειμαι μπω!.
Μπι ιπ!ετε!!οιππι οπο!οπἱπο ποοππι!πιπ μοι·ππι!πιπ οπἰπἱοποπι ι!οο!;οι·πιιι

ε! Μπα!!! οοπτιο.!ιεπόπιπ οι ι!!ι·ιιπ!! οοπ!ι·πο!:πιιι.

Ρπ!ιι, ι!ιοο!ιπιπι· πο ιι!!μπ, μοι! οπο! Μ!. οοπειιπππιπεπ, πππ!ιο.!πιπ

σε! επο!πε!πο, το νο!!ο οοπιι·ιι!ιει·ο μπι οι: Τ), ποο!οειιιι ιι!ιιιπ8οι·ι!!ΧΗ. πο
οοπ!ι·π!ιει·οπ μπι πο, τπ πιο οοπέι·π ἰπ!οι·ι!ἱοτιιπι ωοΙοεπιο «πιιπ ιιοοοπἱειἰ,
πεοππι!πιπ ιιι·ποι!ιοτοε πιο επ ποηιο!πο ποΕπιι·ππι!πε σε. @ποπ οπιιπ οοπ!:ι·π

!πι:οτε!ιοτπιπ οοο!οπιιιο !'πο!πιπ σε! ι·πιπιπ ποπ !ιιι!ιοι·ι, τειπι ι!Μπιιο μπω
!ιπιπππιιο !εεἱε ππο!;οι·ι!πε ρι·οο!πιππτ, π! ἱπ πωωιι.ιι θοο!οεϋπι μμε υίιίε!πι·
μπώ οπο. ε)

. ΒΧ οπο οπρἰ!π!ο πιππ!ίοετο οο!!!8Ππι· θ
),

μοι! ππ!; ροι·ρο!πο
περπι·ιιπι!!, μπι πω. ποπ απο Με: με πιπ!ι·ιπιοπιπιπ. Οοππι·πιπτπι· που

ι) Επι! Ι. πεσει.: πωπω:

2
) μ. 2 ο! 3 πιο. πω. Π. μ. Χ.

ε) οπο!. Ι: ιπποΙΙιμπι1πιπ πι! ωιπρπε.

^
)

σ. 9 ο! 10 Ο. ΧΧΧΙΙΙ. μ. 4. Οοο. Ι. πωπω παμπ: ιι .ι·εριπαρα·έπια. θα!. ΙΙ ι

ιιι!)ιοι!πι· ιιΙΙοπιιτιο: κα: πωπω (ο. Η πω.)

η θα!. Π: εαηιπι·ο!πτ.

Ω
) πω. Ι: ιιι·ποτει·οπ.

'Ο πω. Π: ππποηιοι·ο ιπ πποι·οιπ.

8
) ο. 1. απ”. Ι. π.. πιιιτι·ιιπ. οοπτι·π πωσ. οπο!. ι:ο!ο!ιι·. (Ν. Π.)

ή πω. Π: ωιιιπι ν1ε!ετιιι·.

πω. πωπω και· ποιοι. ΚΜ:ΜπτεοΜ π. .!!απιδ. Η
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Ει!!!!!!!!!!!!!!,' ΒΙιο!!οο!!! ᾶὸ! !!ο!!!!!ι!!!!”
μ
νο!! Η!!!

Μο!!! ΧΧΧ. ππ. 5 πω!!! Π, ο! ΧΧΧ. πι!. 2 ί!!!ρα·ία!ί α) ο! Με!. Χ.
Νέα 8).
Χοπ!!! 4

),

ππἱι! !·ο!!ιπππο οο!!επο!ιιι!ο οπο!οεἰπο ποπ!!! ἱιι οο!!!ι·ι!ι·ἰπι!! δ
),

πο!! ο!!!!!! οι!!! Με! πι! το!!!ρπε πορο!·ι!!, ο5πε οο!!επο!πι!!!!ο!!! νοι!ο!·ο!·. ι!ο!!οέ

πππ!!! οι!! οοπο!!πι!! !!!!οι·ρι·ο!ι!!!!!! ρο!οι!!!!ε, π
! ΧΧ!. ππ. 2 Ν: Μ! ε).

Νπ!ι!!!ι!πι!! πιι!ιοπ. πω!!! οπο! !!!π!ι·ἱ!!!ο!!ἱπ!!! πι!!! ποπε!!!οτο!!!πι·, ν!πο

Μο! Ιοἔ!!ἱ!!!ι!ι·ιι!!! ροι·εο!!οι·ι!!!! Τ
) οο!!ιιιοπιιπο, οι: εο!ο!!ι!!!!!!!οε οο!!!ι·ι!!!ο!!!!!,

πω!!! ιιο!οι!!!!!!πιοιιι πο!!!!!!ο!!!πι· ΧΧΧ. πι!. 6 πωσ.

Ηι!!!!το !!ι!ππο τοεπιοπ!π πι! εοΙοι!!!!!!ι!!οει ι!!ο!!π!·, νο! πο!! οι!εο πιο!!!

!!ιο!!!πι!!, πο! πιο!! οεπο !οε!!!!!!πιπ, πππ!! !ο8ἱ!ἱ!!!ἰπ εο!οι!!!!!!π!!!!πι! πι!!! απ!

!!π!!!!!Χπ!!! , πω!! €πι!ιο!! ι·οιπ!οο!π οοι!πο!!επε !!ιο!!!!!!ο!!!π!!! ι!!ποι·ο!πι·.

θα!!! πιο ση!!!π!πι!ι οοο!οε!!!!! πομπο περιτο!. !!!π!!·ἱ!!!ο!!ἱπ!!!, ππσ!! 8) πω!
!!!!ο!·ι!!ο!π!!! Πισω!!! Μπι!! θ). πο!! οι!! ι!ι·οι!το!· !!!!ο!·ι!!ο!π!!!, πο!! ρτο!!τοτο!!,

ππ!!! π
!!
!

ω) πππ!
Με!!! οποοροι·ι!! ο! οο8!!ονο!!πτ, πωπω απ!!! νο!!οι: ι!!!ι!!!!

!!οι!!ρο!·ο,
οι:ο!οε!!! !!!!οτ!!!Χ!!: ο

!

ριο!!!οι· ρι·ἱο!·ο!!!, !!Ιο !!!!!!!ο!!!!!!ιιε ποσπ!!ι!π!!!

ΜποΠ!!. ο! !ι!οο πωπω! Ιἰ8!!!ἱο!!ο!!! πππ @ειπε οι!!! ρ!·ἰο!·!, εοριιι·ι!!πο ω!

ο εοππ!!!!π, ο! Μπιτ...! πᾶσι!.

@ποπ ι!π!οπι ι!!·ομοι· !!ιτο!·ι!!π!π!!! οπο!οεἰι!ο !ιιι!!ι!!!! πι! ιο!!!ρπε πομπ
!·ι!!!!!ι!!!! ε!! !!ιπ!!!!!!ο!ι!π!!! Η), οο!!!π!!πι· ο!! ι!οοι·ο!ο Α!ο!ιπ!!ι!ι·! Π!. !!!!εοο
Ριπ!πι!!ιο οι!!επορο, πππ!! ε!!! !!ιο!!!!!: ΖίΖίο!·αο πω!! πούί.! ο!ο. Η), π!!!
!!!π!!πι· α!!! ππι!!!π!!! !!!π!!ο!·ο, πιιπο πο!!!!!! !!!!οι·ι!ἱο!ι!!!! οοοΙοεἱπο πιι!ι!ι!!!!

!!προο!·ι!!, π! π! ι!ο!!!ιι!!! !!!π!!·ἰε ι·οι!!!·ο, οι ροοπἱ!ο!!!ἱπ!!! οποιο Ν), ο! ι!!!!!οι!!

πιο! !!!ο!!εο!!! !!!ο!·ο!·ἱ οοι!!!ιο!!π!.πι·, μια!!! νοι·ο οι! πππ!!! ν!!·πι!! Μ!... μοι·
!!ιἱ!!ι!!π!·.

Τ ι Μ! ! ι! ε Χνιι.
Πο πορτα Μπι!! σα!·πα!!.

Βιιρο!·οο! ιιοοιι!!!!π!!! ρι·ιιο!!!ιοει! πο ποπππ!!ο!ιο ο!!!·!!ι!!! πω!!! π! !!πο!!πε

ν·ο!·ι!πτιιι·, π! Ή οο!!ει!!ιππ!!!!!ι!!ο, ο! ι!!!!πιτπτο.

π
.) π. Ι. Ο. ΧΧΧ. πι!. 5.

Ό ο. Η. Ο. ΧΧΥ. πι!. 2.

ή ο. !0 Β. Χ.

Δ
) Οοι!. Ι: ν!πο!ιι!·.

ε!
) θα!. Ι: οο!!!!οπτιι!!!.

θ
) οί!. πισω!!! θι!·ι!!!ι!!!! ει! π. Μ. Ο. ΧΧ!. πι!. Σ
.

7
) ω!. Π. ι!οοπτ.

β
) θα!. Ι: !ιιιι!·Ι!π!!! πω.

θ
) πω. Ι: ροε!ππι!!!! !!!ιο!·ι!!ι!!ι!!!! !“ι!ι:!π!!! !'ιιο!·π8, ποπτ!·ιι!!!!.

Ν) Επι!. ΙΙ: νι!.
Η) θα!. Ι: εορι!!π!!ι!π! ε!! !!!!!!·ι!ι!!.
Ω) ο. 1 Οοιιιι!. Ι. (Ν. 17) ο. 1 Χ. (Ν. Μ!) Οι!!! Π: Αι!!·Ιι!!!!.
Η) Επι!. Ι: τοπικ! ο! ροο!!!το!!!!!!!!! οποιοι.
“) Επι!. Ι: πο.



Ματσσση ΜΜΜ στ· ΕπσΜτά το;; το” 861

Μ! Μποστ Μπάσα στα στ Μισο «Ισ του=συτσΜεστσ
ΥΝουσισε Ιτσιισσ,· σσΙιΙ :Η σοσεσσειιΙσττσε, τΙσῇΙΙ Πωσ, στ σσοτ ΙΙσσσσ,

@Η εΝ.ωσ8, στ φωτ στ σσοσιοσσ σΙστ σωσσστσστΙΙ.

Οσσεσσ8σΙσἱτσσ σετ νἱσσσΙσσι ρσι·εοσσι·σισ ΙΙΙ: σώσω στΙρΞτσ Μορφω
τΙσπτΙιιω, σσι·σαΙί στσσσεστἱοησ 001Μποτσφ. 8τἰρὶτσσι @το ρστεοσσσι, σὺ

«πιτ σΙὶσσΙ Ο σσεσσσάσισστ. Πωσ σετ στΙΙΙσστσ σοΙΙσστΙο σσι·οοσσι·σσι
σωτσσσειιἰσὶτστσ ῇσσοτστσω, σΙνστσοε εστιάσει σοστἰσσσε, στ σοσ τ

ισ σσὶτστσ

σττρτττσ εσσσστΙσισ σσσισι·σσι τ
)

σΙσττσεσσιισ.

8σστ σωστη τι” ΙΙσσετσ, στη ιισσσσσσστΙσσ1. σ
τ
:

μτσι·, ωστσι·, "στι,

οσα στ πισω τ), σΙἱσ άσσοσπάσστΙσισ, στ πω, ΙΙΙΙσ, ιισροσ, σσστζε, στ
Ισίι·σ; σΙΙσ ω Ιστσι·σ νσσἰσστἱσισ, στ Ει·στσι·, εστω, ίι·στι·Ισ ΙΙΙΙσσ στ
Με: στο.

Πι·σάσσ σστσισ σΙΙσσ σσσοσΙσσσ, σΙΙσσ ΙσεσΙΙσ, Η σετ, σΙἰσ :ποσο σοσι

ρστσστσι· σεσσσάσσσ Με”, σΙΙο σσοσικΙσπι σσσοσσσ.

ΟσσοσΙσσισ ει·στΙσισ άσσο ρσι·σοσσσ ίσσἱσστ, σσσ σσι·σοσσ ΙσεσΙσσι.

(ΜΜΜ σσσοσἱσσε σετ σοιπρστσσσ ΜΜτσιΙο σοσσσιι8σἱσἰτστἰσ ρσι·εοσσι·σσι
σσσσσΙἰτσι· δ

) ασ σώσω ετΙρἰτσ μι· εσσάσσι Ιἱσσσισ τΙσσσσσάσστΙσισ.

θι·ισσσ ΜΜΜ σετ Ιισ.ΜτστΙο άΙστσστΙσσ ρσι·εοσστσσι σοσεσσεσἱσἱτστσ
;Ισσστσι·σισ, «με σωστο ετ·στΙσ, φοτο ΒσσστστΙσσΙσ 8

)
μ·οοσσεσ στ Ιστσι·

σο σΙστοστ, σοεποπσϊτσι·.

Βσστ σστσισ Ισ Πισω μεσσσάσστΐσσι στ «ΙσεσσσεΙσστΙσω τω. σπασω
τσιπ σωσστΙσμσ Μεσα, φαω σσσσσςΙσισ σσσοσσε, σσΙ ἱτσ σσσηυστσστσι· Ισ
σσσσσσσ: μείωσε σώσε ματι· στ ωστσι·; σσσσσάσσ "σε, σνἰσ; τσι·τΙσπ
ρι·οσνσσ, μ·οσνση σσσι·τσσ σσσνσε, σΙισνἰιη σσἱστσσ στσνσε, στσνΙσ; σσ1τσσ

ττἰτσνσσ, τι·ϊτσνΙστ 80Ρτἰσισε ττ·ΙτσνΙ μετα, τι·Ιτανσσ πιστα.

Ισ Πωσ αΙσπσσσάσστΙ σε σοσσιστοστσι·; σιτἰσισε @Με Μ", @Εμ
πσσσσάσε κι”, πισω" τσι·τΙσσ σε0σευσε, ρ_τοσοστΙ85 σΜ·τσε Φστρσ8.
σΜισστΙε; σσΙστσσ στσσροσ, σιΙσσρτἰε; επτα ττΙσσιτση, ττἰσσρτἱσ; _σσ1στΙσισσ
ττ.ΙσσροτΙσ Πωσ, τι·Ισσσοττσ ΕΜ.

ΒΙσσσωσσ πωσ μια σκ ΙΜΟ” πιάσω "ή" ιισστ σοπσρστηΙσσση,
σωστη σπΙσι σΙΙσ σετ σπασω Ωω σΙΙΙΙσστ
Βαστσ σα, ομοσ ?ουσ σστεοσσσ Ισ ει·στΙσ ο1τσστσσ 7). Η Μ, Μ:

σώσω στἱρἱτσ τω” ιΙσσοσσάσστσσ.

τ
) «Μ. ΙΙ. @στα σΙΙσσΙ.

Ή (ΜΙ. ΙΙ: σσισει·σσ.

8
) θα!. Ι. Ματ: στ σσμ·σ.

τ
) (ΜΙ. Ι: στ σσσΙΙτσι·.

8
) τω. Ι: στ σσσΙΙτστ.

ή θα!. Ι: με @στο εσσετστΙσστσ.

Ψ
) θα!. Ι: σ:Ιιτσστοσ.

Π*



ο

252 Κοοετοιοοπ, ΕΙιοι·οο1ιτ «το Βοι·ιιΙιοι·ο πιο ΡονΙο.

ΟοΙιοοο οοτ, οοοο ιιοοἱτ ιιοι·οοποο τοπιο οἱετοπτ οι·οοιοοε, οι οοτ, οοοο
οιο οοοοιο ετἱρἱτο ἰποοοοοΙἱτοι· 1) οοεοοποοπτ; οιπο, οοο οτ ίπποι· ιοοιιιι

οοοοο!ιτοι· οοεοοιιοιπιοιι, οΒο νοι·ο οτ 'οΙιοο τ'ι·ιιτι·ιο ἰοοοοοοΙἰτοι·, οοἱο ἱιιοο

Νοε οπο οποιο.
ο
Βι·οο ιο Ιιποο τΠι·οοτο τω» οοοηπιτοτοι· οι·οοοο οοοοποποι οοοοποο,

Μιτου οοοοοοοπι ΙοΒοο; ποιο οοοοοοοιο οοποποο ρτἱοιοε ,οιι·οοοο ίι·οτοι·

οτ ιιοι·οι·, οοοοοοοο ροττοοΙιο, οπιττιοοο οτ οιοἱτἰπο, τοττἱοο ρι·οοοποοοι·ιπι

νο! οοοεοοι·Ξοοο ΙἱΙἰοιι, Πο, το οοτ ρτοονἱ οι·οοοροο”, ρι·οπορτιο, οοοι·τοο
οτιονι - οτιιιοροο, οτιοοιιττε, οοτοτιιο ιιτονι οτποροιι, οοπορτιο, εο1ττοο τι·ιτιινϊ

τοιοοροο, τι·ιοοιιτιο, οορτἱπιοο ιιιιτι·ιο τι·ττονι ττιποροτιο ίιΙιοο, τι·ιποροτιο

οπο.

Βοοοιιοοιπ ΙοΒοο το οοπιροτοπτοι·: οΒο οτ τ'ι·οτοι· ιοοοε οοιοτιο το οο

οοποο οι·οοο, οοο οτ ρο.τι·οοΙοι ιοοοιι οοιιιοε οι οοοι·το οι·οοο, οΒο οτ οιπο

ιιτοοοποοοτἰιιἰ ιοοι εοιοοε ιο εοοιτο οι·οοο οτ .το ιιτιοοο οι! Χ". @το
,οοἱιπ τιοοοοοοιο οοοοιιοει οοπτ το εορτιιοο, οοοοιιοοιιι ΙοΒοο ιο οοοιπιο

οοοι·το.

Οοτοι·οπι Με οοιοιιοτοτιοοιτιοτι οι·οοτοιιοιοοϊε οοιιοπἱοοοι οτ νοΙΒοι·οπι
,οι·οοοοιιι οοιπροτοτιοποιο ιιοιιοπιιιο, οοιπ οπτιο πιο οΠοοοι·οπι οοιιοοπ

Βοτοιτοτο οοΒἱτοτοι·, ι·οοοι·ι·οποοπι οετ το! οτἰρἱτοιο, νοΙ εοΙτοιο ιιονοι·οοο

οΠοε, Η οετ, το οοοε τ”ι·οτιοε νοΙ εοι·οι·οο, οτ οἰοοοοιιιπ: οι·ιιποο οποιοι
ίι·οττιο, οοοοποοο οιο ίι·οττοιο, τοι·τιοε οοιιοτοο, οοοι·τοο οι·οοοιιοτοο, οοἱπτοο

οτιποροτοο, οο:ιτοο οτποροτοε, εορτἰιοιιο τι·Ιοοροτοο.

ντεο, οοοΠτοι· οι·οοοτι ιοοτ οοιπροτοποι, οοοΙἰτοι· πιοττἱπιοπἰοπι οπ

ροοἱοοτ νἱοοοιοοο.
τ

Βοἱοποοιο ιτιιοοο, οοοο οοιο το. οἱοτ οπο” οοποπἱοἰ οοἱεοοο Πτο
ι·οιο οοπττοτιοοοιιπι ἰοιροοἱτ, οτ οοπττοοτοιο οἰτἰπιἱτ τοετο Μοτο θι·οοοι·ιο

μμ οπο. μ. 8 ρσ·οοοπτ'οιπ 2). Νοε: τ
!)

οτι.ττοιοο οιιιιοτ οποιοι οοοεο

οοοοπι, οοοοοτἱοοο οοοοιο οοπ.τοποοίπίτοο 4
). το οἰοἱτοι·, οοοο οΙτι·ο ιιπ

τοιο οι·οοπιο Ιἰοιτο οοεοτοτ οοιιοΙοι·ι.
Δ

Ωοἱοιιιο οοιιο ιοοἱρἱοιιτ οοιοροτιιτιοοοιο .οι·οοοοιο ο Ποιο τ'ι·ιιτι·οιο,

οοοοπτοο οι·ιιοοπι οι·οοοπι τΞΗοο τ'ι·ιιτι·οιο, ποροτοο εοοιιιιοοιο; οτ το ἱΠοο

ροι·οοοοο, οοοο οοοοποοπι ιιι·τιοοπι δ
)

οοιοροτοττοποοι επιιτ ι
ο οορτιιοο,

οοοπποοιο οποιο οοοτ ἱπ οιοικτο, οτ ιιιοιιο Ιιο!ιοτοι· οοοιιο οοιΙοιο, οοοοοτἱοοο
οοοοπι οι! .πάω θ

).

τ
) Οοο. Π: τιιιροι·ιτοι·. Οοο. 1
.

οοΙι_τοποττ: πιο ιιοτιι τροο πω:: οπο οποιοι,
οποσ πιο οτ ΙΗτιιο τ`ι·οτι·Ιο 1ιιοοιιοοΙττοι· οοοοοποοπτ, ροτο «τω.

ο
) ο. το Ο. ΠΙΝ. οο. 2 οτ τ!. Οοο. Π: ιιτοοοιιιο.

8
) Οοο. Ι: Νο.

^
) ο. πο. Ο. ΧΧΧΥ. «μι. 4.

δ
) Οοο. Π: τετοιο.

Η ο. 2. Ο. ΖΩΩΝ. οτι. ο
.



Καιιοτιοαιιιι, Βιιοιοοιιτ «του Βοι·ιιιιαι·ο νοιι Ραντιι. 258

Νικ: ιτοι·ιιιιι οΒιιοιαο, φωτ! αΙιοιια οαριτιιΙα ρι·οοοιιιιιιιιτ ιιιιαιιιοαοτι:ιοαο
αιιοτιιιοι·ο α ειιια οοιιειιιιΒιιιιιοιει τιεοαο ιιι οοιιτιιιιιιιιι ει·αιιιιιιι, οτ αιιιιιιιιτ,

οιιαιιιιιιιι ραι·οιιτοΙα οοΒιιοοοιται·, αιιτ ιιι ιιιοιιιοι·ια ι·οτιιιοτιιτ; οιο οιιιιιι οτιιιιιι τ)
ιιιτι·α οορτιιιιιιιι·ι οι·αιιιιιιι παω- οοιιιιΙα οειοο ρι·οιιιιιιτα. _

Βοιι πιστα, οιιοιι οιιιιι ιιι να. 8ι·ιιιιιιιιιο οιιιιιιο ιιαι·οιιτοια οιαιιιιατιιι·, ιιιτι·α

οορτιιιιαιιι ει·αιιιιιιι ιιαι·οιιτοια ιιοιιιιιιαι·ι, νο! οοΒιιοοοι ιιοιι ροτοετ α
),

ιιιοο

οιιο ιιι απο 8
) οι·ιτ οηιοοιτιο αιτοι·ιιια, ιιτ πιτ οοιιοιιο: Ρι·οοοιιιοιιι ιιααιιι

ιιιιαιιιοιιοιιιααο οοι·ναι·ο οιιοι·τοτ ιιοιιιιο απ! οορτιιιιιιιιι οτ ροοτ τ), Η οοτ,

οιιαιιιιιιιι :το οοοιιοοοιιιιτ ατ'τιιιιτατο, ιι! οοτ, οοιιοαιιΒιιιιιιτατο ιιι·οιιιιιοαοο, ιιαιιι

ιιοιι ιιΙτι·α οο ιιι·οιιιιιιιιιοο οοοο οοΒιιοεοιιιιτ.

Παω οιιιιοιιιτιο ιιαιιοτιιι· ιιι οιιριτο οι! Μισο αροοι!οΖίοαπι 5).°
Ωαικιαπι ταιιιοιι ιιοιι θ) 6ο οοιιοιΙιο ιιιοτιιιιι αοοοι·ιιιιτ, αΙιι νοι·ο τοιοι·ιιιιτ

ιιοιι αιι ιΙΙοα, οιιι ειιιιτ ο; οατιοιιι ετιι·ρο, οο,οιιατιοιιοιιι ετιιιιτιο ι·οτιιιοιιτοοι.
Βιοιιιιτ, οσο οτοι οορτιιιοιιιιι οι·αιιιιιιι οικοοιιαιιτ, οαιιοα ται:ιοιι ιιιιιιΙιοαο

ιιοιιοοτατιο οοιιιιιιιΒι ιιοιι ιιοοεο, ειοατι ο
ι

τ'ιιοι·ιιιτ «το οοΒιιατιοιιο οι·ιιι-ο

τιοιιιιιιι ν) οτ ιιιοοιιι οοΒιιατιοιιοιιι ει
) ι·οτιιιοαιιτ.

Νοο ιτοι·ιιιιι οιιιιοιατιιι·, οιιοιι θι·οΒοι·ιαο ιιι οιιαι·το νο! οιιιιιτο ματια

οοιιιαιιοτιοιιοιιι ροι·ιιιιττιτ θ), ιιτ οαιιιια οαιιοιιι οιιαοοτιοιιο 2 οισαοάαιο Μ: το),
οιιιιι οοιιοτοτ, οππο ιιοιι οροοιαΙιτοι· Αιι€Ιιοιιι ιιιιροι· ατι Μαιο οοιινοι·ειο

οοιιοοοοιαιιιο ταιιτιιιιι ατι τοιιιριιο. α

Ρι·αοτοι·οα ιιοταιιιιιιιιι Η), ααα! ο
ι

οιιι ιιιαοοιιαΙιτοι· ιιοοοοιιιιιιιιτ α οτι

ιιιτο, τοτο ματια ιιιτοι· ειο ιιιιιταιιιιιιτ, φωτο ιιοοοοιιιιιτ”) Πιο, οιιι οιπο

τιοαοοιιιιιτ, «πιο ματια τιοοοοιιιιιτ αυτια οιιαι·το ματια, αΙιιιο οιιιιιτο, ιπτοτ

ιιο ιιιατα!ιιιιιτ οιιιιιτο, ιιοαοοιιιιιτ ιιιιιιο οιιιιιτο νοΙ απτο, αιιαα αορτιιιιο.

οι οι·Βο αΙιοιια ροι·οοιιαι·ιιιιι ιιοοιοοιιιιιτ α οτιιιιτο οοτανο ματια, αΙια

πιο απτο, νο! ιιορτιιιιο, νο! οιιιιιτο, νοΙ οιιαι·το, ροεειιιιτ ιιοιτο οοιιτι·αιιοι·ο
ιιιατι·ιιιιοιιιιιιιι, απο ιιιοτοιιτ ιιιτοι· 80 οοτανο.

Βο αι·οοι·ιο ριοται·α, οιπο ιιοτιιια οι! Ιιττοι·αο οηιοαιτιοιιοιιι οποια ατι

€ι·αιιααιιι οοιιιριιτατιοιιοιιι ναιοε, ιιιτοι·οοεο ιιοιι οιιι·ανι, αι·Βιτι·οτιια απο

ιιιιίτιοοι·ο.

τ
) Οοο. ΙΙ. ιιοααιιτ.

2
) Οοο. Ι: Μ.: νο1 οοειιοαοι.

δ
) (Σού. Π: οποια.

τ
) θα!. Π: ατο.

ιι
) ο. 2. Ο. ΧΙΟ”. οτι. 5.

τ
ι) «τω. ι. 6ο.: ιιοιι.

7
) θα!. Π: οιριοιιιιιιι.

τ
) θα!. Π: τροποι οοειιοιιιοιι.

ει
) θα!. Π. Μ.

το) ο. 20 Ο. ΧΧΧν. «μι. 2 οτ 3.

Η) Οοο!. Ι: ιιοτιπιι.

τ.) θα!. Ι: αυτ”. |



256 Κιιοποιοοιι, ΒΙιοι·οσΙιι σοι Βοι·πΙιοι·σ πιο Ρον”.

σοΙΙἱ8ἰ£πι· κιαν. «μι. 3 σο ο/'οπίία2ο, σοοποσί2οι· 1). Οσοι οπιιπ ιιι σοπ
οοπΕπιπποιο «ιπΠιιιοτ Βι·οσιιο σινισοι σ) σοπιι·οσιππι, οιπο δ) σπιπ ιιι·ιιιιιιιπ

Βοππο οοοπἰο ροοοι!ιπο οπιποΙοι σιιπι σοποοποπιπιιοτο, οοιΙι!ιοι οι·οσπππι

ποιού ποπσι·ϊο ρώσοι; σοπιι·οσωπι σιι·ιιιιοι·ο. .

οσππσἰ οσποι·ιο ιι·οο οι·οσπο ιιπροσιππι σοπιι·οιιοπσπιπ, οι: «ιοποιοι

σοπιι·οστπιπ, οι σοποο οοσοπι, «ιποοοιισπο οοσοιπ σε 1πορίοποίο, οι! σα:

σεισμο, ?πιο οπσέοΜαΐο 4). -

Ιπ οιιοι·το νοι·ο 5), οι ιπνοπι:ι Ι”ποι·ιπτ σοπ)ππσΠ ποπ οοιιοι·οπιπτ θ).
οι πο ιιπροσιτ σοπιι·οποπσππι, οοσ ποπ οπιιοπ σοπσι·οσιπιιι, οι ιο οιοσοιπ

σοριιπ!ιο; ιοι·ιπ Βοποιἰο σπο Βι·οσπο οσοι μοιιιιοιι, πι: σοποο οοσοπι ν)

«ιποοοιιοπο οοσοπι ροι·ι·ο 8).
°

Τ Η πΙ π ο ΧΧ.
Ωιαιωσι· οπο! σοιιιρο!απ«ϋ.

Βοοιοι νισοι·ο, «ιποΙιι:οι· οιοι σοιπππιοιισἱ οι·«ισπο ιιι πομπο @ποιά
Με θ).
Νοιοπσοπι οιπο, οποσ οσοι «ιποοΙιοοι οι'σπποο ω) οι: σοποοποπιπποιο

οποια, οσ οι·οσπο ιιισπποσο ἱποπἱιοπσοο οοιπροι· ι·οσπι·ι·οπσππι «πιο οσ

Βι·οσπο σοποοπεπιπιιοτιο, «πιιπ «ιποιπο Βιιοσπο "ο ιπιοι· σοποοποπιποοο,
Μισο «πιο ιο οίίιπποιο ιπσο ρι·οσοσοιιιο.
Βσσο «πιιπ, οἱ πιο οσιι·ο ιο οποιο Μ) «ποσο οἱι ιποσππι πιιοι· ίπποι::

πιώ, ι·οσοι·ι·ο «ισ οι·οσπιπ σοποοιιοπιιιιιοπο οποο σοι: Μπι· πιο οι ΐι·οιι·οιπ

πιοππι. Οσοι οιπο πιο πιοσπιπ οἰι ἰπ ρι·ιιιιο οι·οσπ σοποοπΒπἱπἱτοτἰο οιπο·
οπο οιπ ιποσππι ιο οσσοιπ οι·οσπ ρι·ιιπι ω) @Με οίππιιοπο, οοσπιισπιπ
ιιι·ιοι·οπι ι·οεπιοιπ: ιιοι·οοπο οσσιιο ροι·οοποο που σοι·πιο σορπΙοιιι πιιιιοι:

Βοππο, οοσ Η) ποπ οι·οσππι. Οοππο πιπιοι:, «μπι ποπ σοι: «ήπιο ·σοποοιι

Βιιιποο Μ) οσσ οίππιο, οι·οσππι ποπ πισω, «Μο σοι οι οποιο ει·οσπ; οι:

ποσο ι·οοοΙο σοπιποιιι: Η) ιι·ιοπο Βοιιοι·ι!ιπο οίππποιιο.

ή σ. 1 οι Η. Ο. ΠΙΝ. σο. 2 οι ο.
ο) οπο. π: οινοιιι.

σ) «πο. Π: ΜΜΜ.
ο) σ. 3 οι 12 πιο. οι οιοι. οπο. οσ οπο. Μ.

ει
) Οοσ. Ι: «ιποι·ιο οι.

ε) Οοσ. Ι: ι"ποι·ιιιι ποπ οοροι·οιιιιιι·. πω. Π: οσποι·οιπι·.

7
) Οοσ. Ι: πι οιισοιο.

8
) σ. 22 πιο.

σ
) Οοο. Π: «ιποΙιτοι· οιι ἔτοσιιο. Οοο. Ι: ιπιππιοπσι.
Ν) Ποσ. Ι: οποσ «ιποο1ιοσι.
σο) ΠΜ. Π: οπο.
") Οοσ. Π: σιποσοπι.
ισ) θα!. Ι: οι.
σ.) Οοο. Π: ποπ οι σοοοοπεπιποο.
Π) απ. Ι: σοπνσπιτ.



!!αποτιπαππ, !ι!!ιοι·οο!ιτ αοσ Βοι·α!ιαι·α νοπ Ραντα. 25',
δ

Βοτ α!ια ι·οοιι!α αο οι·α«!ι!ιαο οοιιιιιαταπαιο: ασκοπα αααιτα ιιοι·οοιιαο

ποι· οαι·πιο ιιι·οροποτισποπι ιπατατ οι·αααιιι, οσα ποπ οοιιαο, ιιααιτα ιπ«ιααπι
οκ ροι·το οοποαποαιπιτατιο, ποπ αιτιιιιτατιο 1).

νοι·τιι ματια οΒο οτ ακοι· ιι·ατι·ιο πιο! οαπιαα ια τιι·ιιπσ οι·ειαα ποιού

μπαι” παι!αται· πιι!ιἱ σαι σπιτι οκ ιιιιι·το οσιιοαππαιπιτατιο τι!ιαο, αιοταιιιτ π)
ατι σκοπο τι·ιιτι·ισ πιοι οοοαπασ ,οι·αι!α ο)αοαοιιι εσποι·ιο, πομπο ιποαο τοι·τιο,

ιιι·οποροο πιοπο «ιααι·τσ, οτ οιο αστρο οι! οοπτιιπαιπ. οι αιιτοιπ αααοι·οται·

α!ιαο οποια 8) !'ι·ατι·ια ιποι, οππο οατ οκ παι·το αιτιπιτατιο, «ιααπταπι οι! πιο

σαι ποπ τοοι, ιιι·οιιτοι· «ιασ«! οοεοτ πιι!ιι απο, οσα τ'ι·ατοι· πιοπο οτ απο ια
τ'οσοι·απτ, οι, ιποααιπ ιι«!αοι·οται· οι Μισο, αατ οοοοτ «ιο τ'ι·οτ πιοο, οι· οτ εια

ποπ αιιιιιιτατο οσα οοποαππαιπιτατο τ) ιπι!ιι αττιποι·οτ, αατ αο α!ιο, ποο ιτα

ιπι!ιι αττιιιοι·οτ, ποοιιοι· αιαπιτατοπι, ποο ποι· οσπειαιιοαιπιτατοπι δ
).

Ποσο αατοπι ι·οοα!α ια οοοαιι«!ο οτ τοι·τισ Βοποι·ο οοαοπι ιπ·στοπαιται·
πιοασ.

Ρι·αοτοι·ιιιιοαα νοι·σ απο «ιοπιιιιιτιιτιοπο ια ιιι·ιιιιο Βοποι·ο εια οσιπιια

τοπιο μπασο θ): απο τι·ατι·οο ιοαπτ ιπ ιιι·ιπιο οι·α«!α οοποαππαιπιτατιο, ακου

απιαο οαιπ ι·ο!ιοαο ια ιιι·ιπισ οι·ααα 7
)

ιιι·ιιιιι ,οοπσι·ιο ατ'ιιπιτιιτιο, πιο ιτα

τι·απι ιπ οο«ιιιπαο οι·ιιαα οσποαππαιπιτατιο 8), ιικσι· αιιιαα οσοι ι·ο!ιοαο ιπ

οοσαπασ οι·α«!α ρι·ιπιι ο«ιποι·ιο, ποτιστοσ τ'ι·ατι·απι ια τοι·τισ ει·α«!α οοποοπ

παιπιτατιο, απο: απιιιο σαπι ι·ο!ιοαο ια τοι·τιο οι·α«!α ιιι·ιιιιι οοιιοι·ιο.

Βιο ιιοι·οαι·ι·ο ποσαο αι! οοιιτιιπαπι οι·α«!αιιι, οοι·ναπαο ποιπροι· οαπαοιπ

ει·α«!απι ια ατι!πιτατο ποι οιιτ ιιι οσππαππαιπιτατο, «ιο ααα ρι·σοοιιιται· θ).

!π οοοαπ«!σ οοιιοι·ο οκ ατι·αιιαο ιιαι·το αποτο πιο οσπιρατιιπται· μπασο:
ακουσα «!ασι·απι τ'ι·ατι·απι ααπτ ιπ ιιι·ιιπο Βι·αι!ιι, σκοπο ιι!ισι·αιπ ίι·ατι·αιιιω)
ιπ οοσαπασ, ακστοσ ποροταπι ια τοι·τισ, ιιι·οποπσταιιι ια «ιαιιι·το.

Βιπιι!ι πιοαο, ιι!ιι Η) οοοαιιααπι 8οπαο οκ α!τοι·α αποτο ταπταπι «ια

σιται·, ει·αι!ασ σσιπιιιιτα!ιαιιται· Π). Βοοαι·ι·αται· οπιπι πα ρι·ιιπαπι Βοπαο,
οτ σαι οποια: οι·ιτ 13) ιπ ιιι·ιιπσ, ι«!οπι οι·ιτ ιπ οοοαπ«!ο, αι!αιτιι ιιοι·οσπα

ιιοι·οοπιιο ποι· οαι·πισ οοιια!απι.

ιΉ

τ
) Οσα. Π: οκ ιιαι·το αττιπιτατια.

α
) απ. Ι: αταταιιατ.

ιι
) Οσα. Π: αποκτα.

τ
) Οσα. Π: το αττιπιτατοπι, αα οσπιιοποπιπιτατοπι.

ε) Οσα. Π: οσπααιι€πιπιτατο πιιιιι ιιττιποι·οτ ποο ποι· ατ“τιιιιτατοπι οτο.

τ
ι) Οσα. Π: ια τιι·Ιπισ ,οι·ιιιαα. Ε" στο σοιιηιαταπααο.

ι) Οσα. Π: ια αο«:ιιπασ ει·ααα.

δ
) Οσα. Π: ΕΠΙ οιο. αοαππτ.

τ
) Οσα. Ι: Ιιι·οοοαιτ. ·

ω) Οσα. Ι: ιικοιοε τι!ισι·ιιπι.
οι) Οσα. Ι: πισασ ποσαπαιιιπ.
τα) Οσα. Ι: σοιπιιαταπται·.
Ν) Οσα. Ι: οατ.



268 Κιιιιισιισιιιι, Β!ιοι·οοιιτ Με Βοι·ιιιιοι·ο πιο Φακο.

Ισ @πιο Βοιιοι·ο Μάσιμο «Πισω οιο οοιιιιισσιΙισιιισι· ι) σπάσει ι·ο!ιοτοο
όσοι·ιιιιι ίι·ιι€ι·σιιι οσοι ιιι ιιι·ιιιιο μεσο εοοσιιιιι Βοιιοι·ιο, οι·Βο νἱι· σιιισσ
το!ιοισο οσοι ι·οΠοσιι οοΙ: ιιι [Μισο ει·ιιιισ .£οι·ιἱἱ 8οιιοι·ιο, εοοσιιιισιιι ιΠοιιι

ιτοεσ|σιιι: ιιοι·οοιισ ωσιοι ροι·οοιισο σοι· οοι·σιο οορσΙεισι οιο.

Βοοιιιιιισο δωσω οοοσιιιΠ Βοιιοι·ιε οιπ ιιι€οι· ι·οΠοισει ε) ίΠιοι·σιιι Επι

€ι·σιιι, οι·Βο ιιοοιιιισσε μεσω ιωιι Βοιιοτἱε 8) ω: ιιιτοι· νιι·σιιι σιιἱσει το
Ποισο οι: ι·ο!ισσιιιιι.

ΒιιιιιΠ ιιιοσο οοιιιιιστοΒιιιιι:σι· οι·σόιιο οιπ σιιιι $οιιιιιιιι μπει, ι·οοσι·ι·ιι

Μι· οιιιιιι οι! σοοσιιάσιιι 8οιισο, οι: σισ δι·σιισσ ω: ιιι οοοσιι‹ιο Ποιο οτι:
ἱιι ωσιο, ωσιω ροτοοιισ ροι·οοιιιιο σοι· οστιιἰε οορσισιιι.

Μπι οισιιο σο σι'Ιιιιιτιιτο οπο οοιι€ι·οΜισι· μι· οοιιοσοιιιιιι:σιιι ιιΙἱσσισ
«Ποιιιιισει. Βοιοιισσιιι ἰτιιιισο, οσοι! οἰοσι; οοιιιτιιιιἱισι· πισω ρω· οοιι
]σειιιοιιι οοιισσι, πιο οτ μι· οοιιοσιιιιιιιΙοσι 4

). Βιοστ οιιιιιι που
ίι·οι:ιιιιι

σιοἰ 0οοτ οπιπ ιιι ιιι·ιιιιο ,ο;οιιοι·ο οτ ιι
ι

ιιι·ισιο μισώ, οιο οι οοιιοσιιιιισ οιοι:
ιιοιιι, στ ΧΧκν.1,σ.ο'σο ΜοαΜ·, οιοι: οσοι 5

), οι; οι: @φοτο Βοσοσιοτι

ιιιιιιιιο ιιιιοεο θισιιιοσει ιιιιτι·ιοι·ο!ιιιο οσοι! Με: Μισο Μ:: άίοίησο 8) ποι
άίοί2', οσοι! οσοιιἰιιπι "ΜΜΜ ροή! ρι·ορισσαι”!αι'οπι σοποπίπίσ.

ΒοΙἱιιοιιἰτσι· οι·Βο, ΠΠ Ιἱοι·ἱ ρι·οιιιιισσιτστοιιι, 'ιισιοιιιισιιο ισοςισιισιιΕσιπο
οοιιιιιιἱιιιἱο σο: οοιισσι _ιιιιιι·ἰε οι ίοιιιἱιισο, _οινο @ο ιοοιισρ χω» Ιοειή
ιιισε, ιιινο Εοτιιἱοσιἰσο Ο

. .

Βοοιιιισσιιι οι·οο Ιισιιο ιιιοοσιο, ο
ἱ

ιιΙἱσσἱο 8
)

δι!οι·ιιιινιτ οσοι ομοσ”
ιιισΙΙοι·ι!ισο Ποιοι· σιιισε, νοΙ Μισο νοΙ ιιΙισσιο ιι€τιιιοιιο σισ οιιι·σιιι ισίι·ιι

ιισσι·ισιιι σκάσω 9) ιιοιισσιι€σιιιιιστιο, ιιι·ο!ιι!ιοισι· σοοιροι·οιοιισσοιιι, οσἰοιοἱ
ω: Ν) ειΠισιωιι οοοσιισι€οιιοι·ιε. Βιιοο οιιιιιι άοι·ισιοτι οσιιιΒοι·τιι οι Μιιι·ιιι,

οσο οιιιιι οιοι ΐτΜοτ Βοι·ιιιο ιιοιι ροσιισιιι οιοοιροι·ο Μιιι·ισιιι. Οσοι οιιιιιι τ
ο

σοι·ιιιιοι·ιο Μ) οσοι σωστο ιιιοιι Βοι·ιιι, οο ιιιἱ!ιἱ πωσ ἱι
ι

Ρώσο €οιιοι·ο
οι ιιι·ιιιιο μεσο, @του Μιιι·ισ οιπο οιιιΠισ ο” Μισο: οιιι·σιο οοιισισιιι,
ιιιστιιΒιι Βοιισο, σοι! ιιοιι 8τιιιισσι @Με εσροι·ιοι:οιιι ι·οΒιιιιιιιι, οι Μ ουσ: Μ)
ιιιι!ιι ιιίΒιιἰο ισ ιιι·ιιιιο μεσο οοοσιισι Βοιιοι·ιο.

- Δ ”

1
) θα!. Π: οο11ηιΜΜι11π

8
) Οοο. Π: ι·οΙιοιου.

ή Οοο. Ι: οπο” οιπ.

ή Οοο. Ι: οοιιοσιιιιιιιτσιιι.

δ
) ο. 8 .οτ.10. Ο.-,ΧΧΧν. ιισ.-2 .οι ο. ΑΜΙ. Π. Αφοι σΠοεσιιο: ιΙο ειιοοσεισ.

Οοο. Ι. οποια; σΙΙοοιιτιο: ποι:.οιιιιι.
·

θ
) ο. 18 Ο. ΧΧΧΥΙΙ. σο. 2; ο. 1
.

Ποση» Ι.ιξΙνσ2.)

'Ο Οοο. Ι: ίοι·ιιιοσιιοιιιο.

ε) Οοο. Ι: ειναι οι σΙΙοσιιι.

8
) τω. Ι: οοι·ιιιιι ιιι οσιιι·το οι·σιισ.
Ν) (Σού. Π: ιιιοετ.
11) Οοο. Ι: ι!οι·ιιιιιιιι.
“) Οοο. Ι: οτ οπο.



Κπιιοτιιιιιπιι, Βτιοι·οο!ιτ Με =Βοι·ιιτιοιπτ ποπ Πεντε. 25ῇ

Μο οτ ιιι τοπιο @ποιο Εστω οιιιιιι τυποι· οιοοο πωπω ιοτιι.π Μοτο τ),
Με ἱτοπι οιιιιι Ριετι·ο, Ριιτι·πο Μπι οιιιιι πω, ποπ ιιοτοι·ο ποοιμι·ο Μπι·ιιιιιι
ω. σετ το πττίτιιο εκατο ωιτιι Βοποι·τε.

ΤιτιιΙιιιι .Χ,ΧΙ.

Με ωταποκάτπΜΜ ηιοΙΖωττοπε.

Φο ο1ττι·οοι·οιιιοι·ιιι ιιοΠιιτιοπο οπο, ηπα! οπιπἱε ποΠιιτιο οποιο ποιι
ίποτττ Ωστε. ·ιιιτι·τι πιο ιιιιτπιπ ιιιιτιιι·τιο, Η απ, ·ιιιτοι· νιιΙνιιιιι,·οινο Ποτ τπτ"
ιιΠιιτΙ οπο, απτο οιιτι·ιι, ·ιιοπ ίποιτ εοιιιιπιο οοιιιπιιιιτΕοποπι πω: οιιυπιοιππιοποιτι,

ιιιοοιμιο ποπ ιπιιιιοιτ πΠἱπἱτιιτοιιι, που ιπιμοττ πιιιτι·ιπιοπιιιιπ, ποστ ΜΒ)
οι·ιπιιποειι, πτ πιο”. «μι. 2 ε:ι:!πισΜίπαι·ία 8), οιιιιι "το ιιι·οοειιιιιτϊο «πιτ
οοιιτι·ιι τιιΙοιιι ροΙΙιιτιοποπι, ·οποι·τοτ πτκιιιιιοπο, .οι τοετ.ιιοΠιιτοι·οιιι οτιιτιοΙ!πτοπι

@πιο ·ροΙ|πττοποιπ ιΠππι τω" πε πιιτιιι·ιιο ιιιιτιιιιι ιιπποπτιιπ απο τω:
ιιιιιιοιιιιι, ιιτ οι: οοτΙοιπ οιιιιιτο ιιιηιτιι·οτ.

'Ι.'ίτιιΙιιιι ΧΧΠ.

Πε πατ”ΜττΙσπι ορίτττΜΜτω ΜΜιπΜίί.

οΒιιμτττττο πω μΒι·ιιττοε τιιιιιοοιιποπτιο -ιιιιτι·ιπιοιιιι ιετιροι·οοτ, οιιιιοποιπ
ηιιιιττιιαΙιπ ιι

ι

ιιιιιτπιιιιοπιο -τι!ιοτιιιτοππε =ιιττοπτπι·ο.

8οιοπκτιιπι πετ πωπω, «μισά ιοιιιπ «οιπεπ ιπιιιτι·ιπιοιιιι ωριι·ιτιιιιττο πιτ , .οτ
τόσο στο =οοοΙοειο.οτιοιιπι ·-τιιάτοοπι οποοτοτ,- μτοποιροι· οιιποποε ιιΜιτιπτ οτι

Επιι·τ,οτπποτιο -ιιιιτπιιιοπτἱ ττοιοπιιιιιιπιιι=τιιο, ιιιοπτ 4
) ἰιιποτοτἰε οιιποιε-ορΜι

τιιπΙΠιιιε Ιοοιιιιι ποπ Μουτ, ιιτ τα άοοι·οτο Βιι€οπιτ ποριιοι|ἱΙ.·ιιιἱΗα-πτιπιππο
ιιπτιπιποσπο ιοτιπιιιπτετι·ο·Οπιιιιτιοποδ), οιοοο .πιο ιποτριτ: -ίτττει·αι· Πάικ

ττ'οστίυ >πωύπω οτο.··8-), ΜΗ στοπ", «μισο ι·οπιαιιιιτοοοΙοοιιι ιπ Με οιιεττιιιιι7),
ΜΜΜ ιηιΜτππιι!ιπε τιιιιττιιιι Ήττα, ι3πι·τιπιοπτιιιιι οιιΙτιιιιπἱπο ποστ οπο .πω
.ιιοοπικο·θ) οοποπονττ.

Μπι Μπι ποτοττωοεο =ιιοοποπτοι· οτι τοπίο, ιστο!ιοτ οπιιπ ηιιποοππεισι
ιιοτιιιΙτ ]τιι·πιιιοπτο ιιΙτιμιοπ τ

) τιοιιιιο τ'ιιιιιιιο νιι·οε οοπιιττιπδοι·ο, ιιτ ιπιιτι·ι

ιποπιο οοιιιιππΒιιιιιοοι·ιιπι .νοΙ @πωπω , _ ο
ι

_ες;ιοτήιιτ , πτωτιππ, δοτ_ «προεπ
επιπιτιιτοιιι νο! ιιτ'τιπιτπτοπι τοετιποιοπτιιι·, πιτ ΧΧΧν.0σμι. β.ειωοτιπτ ίπ

.τροπο ω).

τ
) Οοο. Π: 8ΠιιΙΙιι.

τ
) Ποτ!. Ι: 1τοοτ πιτ πΙτπιι.

ή τι. Η Ο. ΧΧΧν. απ. 2 οτ θ
.

τ
) θα!. Π: Μουτ πω.

δ
) στο. Ι: Ποιπιιιτιοπο.

τ
) ο. 8 0οιιηι. τ: Πο 1ιιι·οπι.οοπτππιιι. 0.36), οο2.τ_Χ.1ι._τ.: α!. τη.

'Ο θα!. Ι: απο”.

ε) Ποστ. Ι: ι·οοιιιοιο.

τ
ι οπο. ΙΙππιιοΜι πω·τιιι·ο-οπωοποτ·οπιοπτοωοωιποορπι·οοωιιωιμπιτοποι.

ω) ο. 7 Ο. ΧΙΟ”. «μι. θ
.



260 Κιιιιττιιιιιιιιι, ΕΙιοι·οοτιτ «Μι Βοι·ιιΙιοι·ι1 "ο Ριιντιπ

Ετ τοι το ιιιοττἱπιοιιἱο Μοτο ροτοετ οπο ιιοοοειιτοι· οτ τοετἱο 1); τοι!

που τ
ι) ιιοτιοε «Ιοποπτιοτιο οποιο ιιοοιιεοτἱο τοπ ροτοοτ.

°

ΑΙτοι·ο πιο ιιτἱιιοἰροΙἰοιο ροτεοπιιτοπι πιο τοσοι ποπ τοοἱρἱοτοτ, οοἱο
Μοτο ἱι

ι

οιιοοιι οπο οιιτ τιιοποοε τοετἰει.

Βετο τοετοο οι: «τοποσ Ρτοιτοοιιτ«ιε ιο «ιοοΙΠιοτ πιοττἰπιοοἱο τοοἱιιἱοιιτοτ,

τιιιιι πιο ιιιοτοιιο«επ«Ιο οιιιιπι οοπ)οοποποο, μποτ οπἱιιι οτ πιοτοι· ρτο πιο
το! Πιο οτ «ιοοπττο, οτ τ”τιιτοι· ρτο τ”τιιττο, νοΙ εοτοτο οτ «τοιιττιι 8), το!

εοτοτ πιο ττοττο, νο! εοτοτο οτ «:οοττο τοοἱιιἰιιοτοτ ιο τοετἱπιοιιἱοιπ 4) οτ

οι: ιιο«ιτοτο θοοΙοειττιιτ ιιιιιιοο Ιιο!ιοτοι· ιοτοεο ο«:οΙοετοο Ποτοοττοο, «ιοοιι επι

ἰποἰρἰτ: υἰιἰεΖιιι· ποτέ.τ στο. δ).

ΒροοἱοΠτοι· εοτοτο ἱιι οοιιειιιιἔοἰπἱτοτο το! ιιτ'οοττοτο τοετ«ιο «το οιι«τοιιι

ροτοιιτοΙο οεε«ι ιιο!ιοιιτ, οτ τα”. ε) «το. 6 οοπταποιιτ”πεο.τ. .

Βἱ οοτοπι οτι ροτοιιτοΙο ΗΜ ποπ οοοτ οΙἰοιιἰ, οοτ τοἱ νοτἱτοτοιπ εοἰιιιιτ 7
),

τυπο οιιπιτττοποι εοοτ οΙἱἱ τιοοοο τοπιο τοι οτ ιιοτἱ, οτἰ τοετἱιποοἱοπι τοπ

«πω, οτ το οοοοιιι οιιιιττο τοπ.τοποοίπεοτ, ποτήτι:αιπω 8
) οοιιτἱοοιιτοτ.

Ηο«: οτἱοπι πιτ τιιοττἱιοοοἰἱ εριιοτοΙιτοτοιο θ
) οοοοοἱτ, «τοσο ΠΠ «ιοἰ εο

ιιοτιιιιτοι· )οτο)οι·ιιιιιτο τιι·πιοτο ιΜιοπτ, πο ποο«ιοιιοι οΙτοτἰοε :ιο ἰπνἱοοοι

οοπ)οοποποοε, πετ ἱοεἱοιοΙ οοΙιιιΜτοο«ιοο, οτ ΧΧΧν. «μι. 6 «ιό ἄστυ «Με το).
8ἱπιἰΙἱτοτ «ιοἱ οοπ)ιιπποποι εοοτ @τοκοι ο«ιο«πιτ, ιιο ιι«ι ἱπνἰοοιιι τοπι

«ιιιοπι οοπτοποο !ιοΜτοτοι·οο, οτ οοιιοπι οορἱτοΙο πο ίσοι το Μ).
Βοτιοιιτ οποιο 3οτοτ«ι, «ιοοιΙ πω νἱτοπι ιιιιο ιιιιιιιιιιτοιιι οπο· ιιιτοτἱ

οοίοτοτ, πω ιιιοτοποιο πω, ποσο οτΒοἱτιιτ επ ἱΠο οιιοἰτοΙο ΧΧΧ”. «το. 1

«το Βοπατίστο Η).
Ιοτοτ ιιΠιι «μωρο ιιοτοΙιτΙτο πιοπιοι·τοο οοοοττἱτ ω), ποσο οποιιοΙἱιιτοο

ο «ιιιτιιοΠ ιιο!ιττο ποπ ι·οετττοιτοι·, οι Ποιοι Μ) οΙΙοἔονοτἰτ «:οοεοπι οοριιτιι
τιοιιτο. (Μπι οποιο το «τοιι8ο ιιιιιτι·τιιιοιιϋ οἰτοο εοΙοτ«τοι ιιιιτιιιοο νοι·τιιτοι·

ιιοττοοΙοιο, τοττοιι οιιτ Μο, οΙτοι· εοτοτο οιιοεοιο οΙΙοἔονοτἱτ εοοιιτοτἰοοἱο,

τοτοι·ττο ποπ το«τ«ιοτο ιΜοτοπι, πο το! ίοτοτοιιττο, το! ιιιτοΙτοι·τοιιι, το! ίοι·το

τ
) Οοο. Π: Μοπι ιι0οοεπτοι·«τε οτ τοετοιι·οττο ιιοετοοτ.

2
) θα!. Π: πω.)

') Οοο. Ι: νιτΙ τ'τειτοι· πιο εοτοτο.

τ
) θα!. Π: το τοετΙπιοπΙοιπ. πιο τοπιο ιιιοΙΙιιε ιιοτιιπτ οτ τοπιο σετ :ποτή

ιποοΗτ ειι01°οπι ιιιτοτοτεο, οτ οι οοι:τοτο τω.

δ
) ο. 2 Ο. ιιιιιιν. πο. ο
, τ. Ι τ)οπιχι. Ι. (Ν. Π).

θ
) ο. 1 Ο. πι”. «μι. (τ.

7
) Οοο. Ι: «Π«:ιιοτ. Οοο. Π: «τοι νοτιτοτ«ιπι.

Ε
) ο. 1 οτ 3 Ποπ.

θ
) στο. Π. πιοττιιιιοπιοιπ ερωτοΙττοτ.

το) σ. θ
. Ο. ΧΧΧΥ. πο. ο. Οοο. Π: «:οΙιιιΜτιιτοτοο.

Η) ΒιιιιιΙττοτ στο. τΙοειιοτ το Οοο. Π.

Π) «τ. δ. τ). ΧΧΧΙΙ. ιιιι. τ
.

Ν) στο. Π: Ιτοοι οΠο «Νταρτ ιιοτιιτιιΙΙο πιοιιιοτιιιο οοοιιττοοτ.

Η) θα!. Ι: Επι.
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ιποοοισο ιπιοι· οσο οσπι πιο οοποοιοπιιο ιπιοι·οοποι, ισοοποο ισιιοι·οιπ πιο·
ιοιπ οιιποπο οοοΙοοισ ροπιιοπιο οοσοο οιοο ιπιοι·ιιιοιι οοιισπι. Ν

Βοροι·οιο πιο οοιιοιιιιοιιοπο πισιιοι· ιππο ή στ! οοιισπι ι·οοιιισιιοι·,
πσοιισο οοοοιιο νοΙ οποσ ιιοι·ιοσισιπ οι ιισι·ιο·νιι·ι ποπ ιιπιοισι·, οι ΧΧΧΙΙΙ.

πο. 2. Ιιί.που·ι”ο π).
· ο

Ωσοπιιο πιο οοοοιιο νοΙ οπο ροι·ιοσισιπ ιιπιοισι·, ποπ ι·οοιιισιιοι·
νιι·ο, ιπιπιο οι οσοι οο ι'ποι·ιι, πσι·οπιιιιιιο 8) ι·οοιιισιισι·, οι οοσοο οποοιπ,

:πιο 4).
Ιιοπι οι ιπϊι·ο Χ οιοο οσοι Ιο.ιοπι οοιιιοπιισπι ιο :οιοοο πιοιι·ιιιιοπιι

ποπ οπο: οπιιοΙΙσισιπ, ποιοοι τοιποπ πιιιισο οοπιοπιιο ι·ονοοοι·ι, ρι·οπιοι·οο,

ποιο οι δ) ροι·ιοσισιπ οσιιποο νοι·ιιισι·, οι πιο”. πο. 9 οποιο: ε).
'Ι'ιισισο ΧΧΙΙΙ.

Πο 2οοιιίϋπο οι οιοιπ'πιοπι'ο οοποπάιο πο! οπο.

Ωσσοι·ιισι· 7) οσιοιπ, ιιπ ιο πιοιι·ιπιοπιο ιοοιοο οιπι οοποποι :οι ποπ
ιιιιιοπιισπι ιοοιισιοπισιπ, οσποι· πσο σιιποο νοι·ιπο ιιοοιοι·σιπ οσοι οπιπιοποο,

σι·ιιιιοοιιιιιισο πσιιισοποιπ, σοιιοι·ο οσο οοπι π. οοοιοοιοοιισο μια. που
οπιι·ιισσιοιπ ΒΙοσιοπι. @ποπ οο ι·οιιοπο πιοσπι, ποιο ισοι·ιοιιιοι· ποσοσι,

ποι πο, οιιπσοο οοπιτο οοποποο οοοο 8) οοπιοποιοο οι ισοοι θ) οσοι πιο
ποιο ποοοιι, οι οοιιιπιιοι· οοσοο ΙΙ. πο. 7 οσαρι·ορΣοη σι·οσπιοπισιπροι·
οιιπιιο ΧΧΠ. πο. 1 ο οποία μα· οορίίΖσπι ω).
Όσοι οιοο πιο πσοΙιιιοι ποσοοιο πιοι·ιοιι, οσοι οοποιοι οοοΙοοιοο,

ιιοιιοοι ποιο οποοιπιιιοπιοοι·ι, πιοι ι·οοιπιοοοι, οι οοσοο νι. πο. 1 ι“!!ί ποιό Μ),

οοποιοι, ιοιοο οοιιοι·ο οοπι στ! ιοοιιπιοπιοπι, πο ισοοπιιο πιοι·ιοιιιοτ ποοοοπι;

οοποοπιιοοο Ν) οπιπι νιιιοιοι· πιοοποο, ποο νοΙΙο οοο ιιιιοι·οι·ο Ν) ο ιποι·ιο οπι

πιοο, οοιιι,πιισι· Μ) πσο ιιιοπι οκ οοποο Χι. πο. 3 παίοποίο οποίο, ΜΜΜ:

ἰἰπι89°8 Μ), οι οπο. πο. 2 ποαπιποοπι Μ).

ι) Οοο. Π: ιοπο πσοπιιο.
2) ο. Θ. Π. ΧΧΧΙΙΙ. πο. 2. πω. Π: ποτοπιιιισο Ιιτοπτιιο.

ο) Οοο. Ι: ιπιπιο ποτοπιιιισο.
η ο. 4. πιο.
δ) Οοο. Ι: ποιο ροι·ιοσιοπι.
ο) ο. 7 Ο. ΧΧΧν. πο. 9. Οοο. Π: ποια, παπά, οπο», προο:οποπο, οοιιιοπιιαπι, μπασο.

") Οοο. Π: νοτιιισι·.

ο) οποιοι.

ιι
) Οοο. Ι: ιοοοι οπο.

ω) ο. 10 Ο. ΧΧΧΙΙ. πο. 1.

Η) π. Β (Σ. νι. πο. 1
.

ιι) Οοο. Π: οοποοπιιι·ο.

Η) πω. Π: ιιιιοι·στο οοπισποιιο ιιππ.

Μ) Οοο. 1Ι:οοπιιι·ιιιοπι.

οι) ο. 80 οι 88. Ο. Χι. πο. 3.

ω) ο. 2
.

Ο. ΣΗ. πο. 2
.
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.οιο πιο σοποποιοσιποιπ οσσιοοιοο οοιππΙοσιοο «πω, οσο οι σοσια
οιοοιισο σοσισο ποπ σοσι. οοσ ιποιιοι·ι σοιιοι·ο, σποσ σοπσι·πιοιιιο οι: σο

σι·οιο Αιοικοπσι·ι μισο πι. πιιοοο Ε.σι·οπιο ^) οριοσορο σοοσ οιο ιπσιιιιι:
Μου ω" π) οι ΧΧΧ)ι. σο. ο ποϋβοοοιω δ

). Απ! οιισοσιο πιο 4
)

κωμοπ
σσπι σισοπιοο 5), σοο ιοποι·ι εισ οοπιιιοπσππι, ποπ «ισ οσιοπι ιιιι·οπισπισιιι
ιοοιισιπ οπιιοοπσππι.

Ωιιισ οι·οο θ) ιοσιοπσπιπ σοι, ι·οσπι·ι·οπσσιπ σοι σσι·ιο .ο ?) οοοσσιοι·οπι

σσσισοπι, σοι ιοΒσιπ οποιοι·ιιοιο οσο σοιιοι σοσοι·ο οσ ροι·ιιιιιοπσπισ οσοι

ιποπιππι νοι·ιιοιι. Ποσο οοπισπιιοιπ ιοιοοι· ιπ οπιιπο πιοο ρι·οονοΙοι·σ.
Ποσο οσο Βοι·πισι·σιιο πιο ιιο.πσσιο νοι·ιιο 8

) ιιοιονι

Ωοοο ποπ ποιοι ποιοο οιισπο ιοιιοι·ο σι·ονι.

Ισ σοι· Μιιιισιιοποι· Ποοσοσιιι·ιι'ι, πιο ιπ σοι· Ροι·ιοοι· ι'οιοι ποσο οιπ

Απιιοπ,σ, ι·οπ ονοΙσιιοπι ιοιοιοι·ο _ιοσοσιι ποι· ιοΙσοπσο Βιιιοο ποι:

Ωποιποι· οσπι σοοπο, ιπ σσιιιπο ιιι· ποπ ποιοοι οισιο.ω σποι·ι οι·ιπιοπ

ίοι·πισοιιοπιο, νοΙ οσοιισι·ιι.

Ρι·ιιππο σοι, σσοπσο οποιοι ο
ι

πιοιοι·ιοπι ι”οι·πισοπσι, ποιο ποπ τοσ

σοπσο ο
ι σοιιιισπι, νοΙ ισιι·οσοσοπσο σπνοιιοο οσ οιπο. πι Μονο. σο. 2

.οι οι οοιεεω.

Βοσππσσο, ο
ι ιιι· σοι οσσιιοι·οισο πι ΧΧΠ. σο. πι. ποιοι.

Τοι·ιιπο, ο
ι

ροοοο σοι νιιπ, οι ΧΧΧΙΙ. σο. π. Ποσο, ριοροσίιο.
Ωποι·ισο, ο

ι

σοιιισο ο ιιο.ι·Βοι·ιο σοι.

πι: σοπ Ψοι·ιοπ «
ο σ«ιι·σαι·ίο οι! οσιιιιοοοι σισ Ροι·ιοοι· Ηοπσοσιιι·ιιι.

Ισ ιι..- Εοιει σπιπιιιοιιιοι· σοι· οσιιοπ οι·ινοΙιπιο 'Ι'ι·οσιοιπο σο οΙοσιιοπο,

οιισιιι·οπσ σισ Μιιπσιιοποι· ποσο σισ Ψοι·ιο: οι πι.. σι·οσοπο, οπιπ οοοο

πιοι·ιποιπ ισ ι'σιπι·ππι οποιο σσοιι, οι ΧΧΧ". σο. 1 οπο: που· οιοοοο
ιιιποσίιισι, σ·οι·οπ οιο ποσο οιπο ιιισσοι·ο Βι·οι·ιοι·σσσ σιιοι· σι·ιιποπ, ιιοπιι

σισιποι σπσ σοοι'οοοιο οιιι·οιιιι. σισ πιιι σοπ Ψοι·ιοιι οσιιιιοοοι: σσοσ ιππ

ιιοοιπι· πιο σοπσοιπποιο, σποπιπιπ «ισ οπιποπι οιισοοοιιοποοι. Βοι'οι·οιπι·

ει·οιιο οποιο.

ι) ι3ο«1. Π: Δπι·ιοποι.

ι) 0οσ. Π: πιο.» σποτ πω., σ. 7
.

Ποσο. ι. σο οποιο. οιοι. Π. Ν.)

σ
) σ. Θ.. Ο. ΣΚΙΩΝ. σο. σ
.

Οοσ. Π: σοπιιι·πιοιπι· ποι: ισοπι οι οιο.

^
) Οοσ. Π: οποιο. ο

.) Οσσ. Π: σισοπσο.

σ
) Οοο. Ι: οσιοιπ.

ι) Οοο. Ι: σοι πο.

°) Θεσσ. Ι: ποσσοιο. Ποσ. Π: ιι«ισσιο ποσο.
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έ ι . .
·

4

άπο ΙπωιέεΙιε ΠοϋπειιΗάπ πω! Με ΒεεΙιωπαιι·ε
έΒιιδε πει πειπ "ΜΒ άει·εεΙΙιειι.
Ψοπι ΒπΙιΙΜιάΙΙ. ΚιιιιιΙειάιτεοιοτ Μ. Με” πι Ι·`ι·ειιιιιι·ἔ.

(Ροι·ι.εειιππε.]

Ε. Βειριάει:Ιιαπρ άει· ιέ'ι:Ιιι·ί/`Ζειι, Καπιπιει·ι·εάεπ Μιά θε.ιείπεπ2ωι2ι·|'ε.

δ. 14.

α. Με Πιιι·ΙιιοΙιει· Ποιιίει·ειιι.

1. ιιιτει·νεπτιοπει·εοΜ άει· Ρι·οτειιι:επτεπ.

Με ιιιιΕ άἱειιει· Ποιιι'ει·ειια εεΙιάπεπεπ Βεάειι νιιι·άεπ ιιιιειι άεπι ικάιιιπ
ειινιι!ιπτεπ ΒεεεΙιΙιιεεε άει·πεΙΙιεπ πι Βι·ιιεπ πει·ιιιιιι€ε8εΙιειι. Με Βιιιιι·ιίτ
κι ΙιειιτεΙι:

»νει·πιιιιάΙιιππεπ άει· ιιι·οιεεπιπτιεοΙιειι θοπίει·επε πι Πιιι·πιεΙι επι 28. Νο
νεπιΙιει· 1859 πω» Με 8ιεΙΙιιιι€ άει· Ρι·οτειιιιιιιτειι επ άεπι ιενιιιεπειι άει·

θι·όεε!ιει·ά«ΒξΠδιι Βιιάίεο!ιειι Βεπιει·ιιπε ιιπά άεπι ι·ϋπιιεεΙιεπ ΒπιιιΙε ιιΒ>

Βεεε!ιΙοει€επεπ θοπεοι;άιιτε.“ Ειπε Βειιπιιοιιι·πι. (Ηειάει!ιει·8, Βι·πιιΕ Μιά
νει·Ιιι;; νοπ θεοι·π Μπιτ 1859) 8. 44 Βεπειι.

νοπ άειιεεΙΙιειι άπτοι·επ ει·ιιε!ιιεπ άἱε νεἱιει·ε Βιιιιι·ΙΙ'2:

ι ,,Βιιε ΒιιάιιιεΙιε οοιιεεεάιιι ιιιιά άἱε Όοπίει·ειι2 ίπ Βπι·Ιιιο!ι. εειιά
εειιι·ει!ιεπ επ Ηει·ι·ιι θεπειπιειι Ηοπ·ιιτΙι Ι)ι·. ΖεΙΙ. (ΗεἰάεΙΒετΒ, Πι·πεΕ ππά

νει·Ιεπ νειι θεοι·8 Μάικ 486Ο) 8. 40 Βεπεπ.

Ιπ άἱεεειι Βο!ιι·πτειι Μ: άιιεῇεπἰἔε ννεεεπι:Ιιοπ ειιτ!ιεΙιεπ, ν” Ηπει
Ιιιιιιρι: νοπ ρι·οτεετιιπιιιιε!ιει· δειτε Βεπειι άιιε πιει: άει· Κιι·οπε ππά`άἱε
θοιισ:οτάετε πωπω; Μιά. Βιε επιά νοπ ΙιετΙιοΙιιιοΙιει· δειτε νιάει·Ιεει:
ινοι·άειι. 8ο πετ Ηει·ι· θεπεἰπιει· πω Βι·. Ζεί! πι ενώ Επι:Βεπππιι€επ
άσε ΨἱάεπεοπτΙἱεπε, Πάπια πι εἰπεπι Πείτε εειπει· ΖεπεεΙιι·πι: »Απε
άει· Μιιιιπιπάε" ά" Ψιάει·πρι·εοπεπ_άε πω! ΠπιοπιποΙιε άει· ιπ _ιεπεπ 8ειιι·π'ιεπ
ΙΞεπεπάεπ Βε!ιιιπριπιιιςεπ πι πάει εε!ιει·ϊειιιιιι€ει· Ψεἱεε ιιιιοπ8ενιεεειι.
Ρι·οίεεεοι· .4ίάαπ δ'Μίε πω; ἱπ ιιειιιει· Ιιειιεπιιτεπ ιισιιιιΙιπ·ειι Ψειεε άιε Ειπ

νεπάτιπΒιιιι άἱεεει· Ρι·οιεειιιπιεπ Βεπεπ εἰπιεΙιιε ΒτπιιιΜἱοπεπ άει· θειι
νεπι:ιοιι Με να άεπι πειιππάεπ Μεπεο!ιεπνετεπιπάε νει·ννει·άΞεπ ΙιεΙεπε!ιτει:

ιιιιά επειειο!ι πι Ιιι!ιοιιιεο!ι-άι·ιιετιεο!ιει· Ψειπε άἰε Μοτινε άει· θεμα· πιιά
άιεπε εεΙΙιετ εΙιιιι·ιιΜει·ππτ 1

).

Με ”νει·πιιιιάΙπιιἔειι άει· Βιιι·ιιιεΙιει· θοπίει·επιι“ ιιπά άιιει ,,Βειιά
εοπϊεἱπεπ“ ειιιι!ιειι ιπε!ιεεοπάει·ε άἱε αι:!ίυε ΡαοΜερίιίπια!ίσπ άἱεεει· Ποιοι
ειιιιιτειι παπι Βιι·ειτε πεπεπ Με θοπεοι·άιιτ πιιο!ιππινειεειι. [Πε Ποπιτειιποπ
ιιοΙΙ ιιιιπιπειι ¦ιιιιιιι€επε!ιΙιε!ι ἱπ ιιιιοΙιετε!ιεπάεπ Ριιπετεπ ιιππε!ιΙιεΕι ΒεοΙιτε άει·
Ρι·οιειιιιιιιτειι νει·Ιεπειιά εεπι απ άιε: 1

. άίε Ραι·όι'ά!, 2
.

:Με Τσίει·απε
παπί ω- ι·ε!έρι'άσε Β·ίεάεπ, 8. Με: πω: Μι· Ρποίοι·2αΜεπ Μ ρε
ιπάι·ε!ιΣεπ Βλάσι από 4. μπαι άίε ΧΖϋ.ι!εη αυτοί:: 5. «Με Ρἰαεε£.
Πιο ΒιιεΙιΙεἔιτἰπιιπἰοπ άει· Ρι·οτεεπιπτειι Μιά ἱπ άεπ Ιιειάειι μπιτ

ΙιιοΙιει·“ 8εΙιι·ιϊτειι ιιιοΙιτ Βει·ιιάε πι! άιιε ·Βεοπτ >εεεπιΜ. Βο πάει

^
) Βετ 8εΙιιπει·πεπεεεΙιι·ει 1πι Βιιι·ΙιιεΙιει· ΒιιιΙιΙιιιπε, ΙιεΕπιποπτετ ω» ΦΗΜΗ Μπι.
Πι·εΙΙιπι·Ε, Βετάει·'εσπε νει·ΙερΙιεπάΙππε 4860) 8. Η Μπακ
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Κιι·ο!ιοιιι·στΙι 8οΙιοιι!ιοΙ ιινοΙοΙιοι· οιιιοι·οοιτε ΙιοΙιιισιιιοτ: ,,σοε ι·ϋσιιεοτιο Μισο!.

Ρι·ιιιοιρ ΙοΙιτ ιιιο|ιτ οιοΙιι·ιιι σοσνϋΙΙιοι·ιι·· 1) ιιιισοι·οι·εοιτε σἱο Ροίίικοί ποι·Μο
"οι ΒοΒοσ σοσ ιιιιιιιοι· ιιισοΙιτιοοι· ιινοι·σοσσοιι Ι(στ!ιοΙιοιεσισε: ,,θιοινιεε π),
σιο Ρι·οτοετιιιιτοιι εοΙΙτοιι σοι· οο!ιονοιοοιισ εισεο!ιοιι, σοσ σιιε 1ιοτΙιοΠεοΙιο

Βοο!ιτ, ονοΙοιιοε σοε ρι·οτοετοστιεο!ιο ιιιοΙιτ σοι· σΙε οιο Ποι·οοΙιτ εοιισοι·ιι

σΙε οιο νοι·ιιι·οο!ιοιι ΒοεοιοΙιιιοτ, πο ἱιιιιιιοι· ”,Ν0Ποι·οι·"“ θο!τοο8 ιιι τοστ

σοσ Ηιισε, ιιι Βτιιστ σοσ Βοσσ, ιιι Βο!ιοΙο σοσ Ρι·οεεο ΒοΙοιιΒοσ Ιιιοεοιι.
πιο Ρι·οτοετοστοιι ιιιιισ σοι·.οοιτ ιιοο!ι εο νοι·ετοο!ιτ, σιιιιε οπο· 8|ιισοοιι: οε
Μισο ιιι Βιισοσ οσοΙι σἱο ρι·οτοετοιιτιεο!ιο Κιι·ο!ιο οιο Βοοιιτ, οιιτ ονοΙοΙιοοι

σοσ ,,.,νοΙΙο···· σοι· ΕστιιοΙιεο!ιοσ ιιἱοΙιτ μια νοι·τι·σοΙιο!ι ἱετ.“
,,Ιιι Βιισοιι 3) !ιοτ ειο!ι ,,(σιο Κιι·ο!ιο)·· ισ σοι· 'Ποτ ιιιιτ οτοσιε ινοιιι€οι·

σΙε σοοι ,.,,νοΙΙοο"··Βοοιιτ οοοιισοτ. . . ΑΙιοι· οσε Ρι·οτοιιτσιιτοιι
- Μι οο

οτο!ιο οε Πισω οσοιι - ἱετ ιισο!ι σιιε ΟοτἱιιΒετο Μισο πο νιοΙ οσε οσοι·
σἱο οιιιτ'οο!ιο Ποιο σοι· ισ σιιοοι·οι Ειιιισο !ιοισοιι οοιιίοεειοοοιι 8οοιοιο
εοσιοσ (;!οίοΜοι·οοΜισσοσ Ιιιιισσοοο!ιτ."
Ασε σοι· Βοεοι·οοιισσο,· σοι· οιιιοοιιιοσ Ιιιτοινοστἱοσεἔισοσο νισι·σ οἱο!ι

σοιοιι σοι·ιετιεο!ιο σιισ Ιοοιεο!ιο ΠσΙιιιΙσιοι·Ιιοιι οι·οοΙιοιι.
ιισ. 1. Πσι·ο!ι σιο ο!ιοιι οιτιι·τοσ Ψοι·το δο!ιοΜολο ἱετ σιισιι εο!ιοιι

σοσοιι·τ, πιο σἰοεο Γιιιοτἱοιι σοι· Ρι·οτοετοιιτοιι οστοι· Ροι·ίτσ! νοι·ετοΙιτ.

Ι)οι· τιοσιεο!ιο Βτοο.τ εοΠ ιιι Ρι·οσοστοε-Μοσιοι· σιο Βοτ!ιοΙιεο!ιο Κιι·ο!ιο εο

οιιιοοιιιισι·οιι σοσ .οσεο!ιιιοισοιι, σιιεο οιο ειοΙι σο» σιο οι·οτοετοιιτιεο!ιο ,,οσ
σοιι Βτιιστ ιιιιιο!ιιιοο·· οισεε, σιιιιιιτ Βοτστοι·ο Μισο Ισσιοιιτ πο· σοι· 8οιετιεοσ
Κι·ιιϊτ ο" Βι·ετοι·οιι οΧιοτιι·οο Ιισιιιιο. Βιιε Ψοοοπ σοι· ροαΜϊι'2'οο!ιοπ δΜαίο·
Ποστ οσοι· 8οι·οσο σιιι·ισ, ,,σιοΙιτ οιοΙιι· οιο οοοϊοιιοιοιιοΙΙοι··· 4) (ιιι·οτοετο.ιι
τιεο!ιοι· οσοι· ΙσισιοΙιοοιιοι·) ,,εοιισοι·σ οιο οιιι·ιετΙιο!ιοι·" πο οοιιι, ,,Ιιοισοσ
οοσἰοοεἱοσοοτ· σοσ Βοσοσ σο· σίο ΕστινιοΕΙσιιο ι|ιι·οι· Ψιι·Ιιεσοι!ιοιτ. . .

σσι·οΙι Ασετι·οσοσιιο σιισ Ασνιτοοσοσο ιΙιι·οι· ιιισοι·οο Ιζι·σττο
πιο; οἰσοσσοι·

σοι οἱιιοιι οσοΙιι Ρι·οιε ισ ι·ιιιοοιι. .. οιισ σιο)οσιοο 8οΙοετετοιισιοΕοιτ :ο
ΒοσνοΙιι·οσ, κινοΙοιιο . . σιο Ποτοι·οοο1°ΐοι18 τ'ι·οιιισοι· θοιιΐοεεἱοιιοσ ιιιιτοι· ΠοΙιοι·

ι·οετο ιιι·οΙιτιοο!ιοι· ΒοτΙιοτιοσιιο· σοε Βοοι·ισε νοιι οοοίοοία σοοιιπαπο οσε

εο!ιΙιοεετ.“

Βοι· Βοοι·ισ σοο ιιοι·ιτστιεο!ιοιι Βιιιστο οι·τ'οι·σοι·τ ο.Ιοο σο· Ιιοισο Οοο

τ'οεειοοοιι σοσ ,,νοΙΙο·· Βοο!ιτ, ποσο Μπι· |είι·σ.·Ιιίέο!ιοπ νοο/ασιοπο σοὶ' σοισ

_οοποοπ Ιει”ι·ο·7ιΖίο7ιοπ Βοοίι2.ι9οσίοίο »οι [ιοί πιο οο!|ο!τοπ, οΙιιιο ιιι σοσ
Βοο!ιτεοοΜοτ σοσ Βτοστοο οσοι· σοι· ιισσοι·ιι 8Ιοιο!ιοοι·οο!ιτιοτοσ Ποιιτ'οεειοιι

οιιιοσοι·οιΕοιι. Βιο Οοσνοστιοιι 8ονισιιιι·τ σοι· ΙοισιοΙ. Κιι·ο!ιο σιοοοε Βοο!ιτ,

οιο τοΙιτ σΙεο ιιστ' σοοι Βοσοιι σοε οιιι·ιτοτιεο!ιοιι Βτιιιιτε, σοσ ινοιιιι σἰο

Κιι·ο!ιο ιιοοιι ι!ιι·οι· νοι·Εοεεοιιο Ιιιοι·ιισο!ι ΙοΙιοιι σοσ ονιι·Ιιοσ «σο, σο Ιιἰοσοι·τ

σἱοοε σἱο ρι·οτοετοστιεο!ιο Οοσίοεειοιι ιιἰοΙιτ, οιο θΙοιο!ιοε ιισο!ι σποτ σωσ
ΙιοΙιοιι νοι·τ'ιιεεσιιο :ο τοσο, ,,Ωοἱ στο οσο στιτοι· ιιοιιιιιιοιιι Ισοσιτ.·· Ψο!ιΙ
οσοι· οι οε οιιιο νοι·Ιοτιισσο σοε Ρι·ισοιιιε σοε ριιιἱτϋτἱεοϊιοσ Βτιιιιτ, οποσ
σιο ΕστιιοΙιεο!ιο Κιι·ο!ιο ιιιιο!ι σοι· νοι·τ'οεοσσο σοι· ιιι·οτοετοιιτιεο!ιοσ ισ
οιιιετιι·οιι Βο96ννοοΒοο ννοι·σοιι εοΙΙ, ιινοιιιι οιο ειοΙι οοι·ιισο εο Ιιοιινοοοιι
σο!! οσο σἰο ρτοτοετοοτἰοοΙιο. Ψνοοιι Ποοεοι· σοσ ΖιττοΙ σοι· Βοτιετοι·οιι

σιιε Αι·ισστΙιοποσοσιεε οσοετοΠοιι, οιο σοι ιιιι σιο κινοΙτΠο!ιο Μοοιιτ Βοτ'οοεοΙτ,

τ) Βοσ1ιεοΙιι·ιτ'τ σοι· Βσι·ΙοοΙιοι· θοιιτ'οι·οσο 8. Μ.

σ) 8οιισεοΙιι·οΠιοσ οιο σοι. ΠοτιστΙι ΖοΙΙ, 5. σο.

η σοι. ε.
.

2ο.

τ
) οιοι", ΚιιοΙιοιιι·οοΙιτ, Ι.οιιιιιο 1858 ιν. Αστορ) 8. 205.
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8ο!ιο ἱα Με οατ. ασ απ.. Μοο Μα Ρι·οτοοτοατοα αοο!ι Εο!α Βοο!ιτ. Με
Β!ο!ο!ιο Μοαοἰροτ!οαονοτ!ο!ιτοα Μι· !τοτ!ιο!!οο!ιοα !(!ι·ο!ιο ττα$αταατ!ιοα Ο.
Ποετϋτετ ω! Μα δ. 11 Με Ι. Βια!. Οοαοτ.-Ετ!!οτο, νοαοο!ι _τοτ!ο

Κἱτο!ιο ..οια8οτίο!ιτοτ απ! Μο θτααοεοτιο Μπα· Βο!η.;τοα !ιοετο!ιοα“ οο!!,

νοιο"τ Ζε!! οοο!ιο!!ι αιττ Βοο!ιτ Μοεο ,,οι·ιτ!ιαιοττοο!ιο“ Ροτἱτοτ παταο!τ.

..Παει θ!οτο!ι!ιοἰτ ω!! !ιοετο!ιοα, ααα ειναι· απτο, Μπα το!αο Οοατ'οεο!οα
ρο!!τἰοο!ιο οι!οτ !ιαταοτ!ιο!ιο Βοο!ιτο !ιο!ιο, ονο!ο!ιο Μο οαι!οτο αἱο!ιτ !ιοτ."
Δυο ι!ιοεοτ οίνιΙοα Θ!οιο!ι!ιοτοο!ιτ!ΒααΒ Ματ: ο!ιοι· Μο !τ!το!ι!ίο!ιο Ν!νο!

!ἱτααἔ 80 ονοα!8, τ!οοο νἱο!αιο!ιτ Μο οτοτοτο Μα Κο9.!ιο!!!τοα παρ. τ!οτ
Κττο!ιο Με Βοο!ιτ @τις τα ο!!οα ττωτιοω Βοο!ιτονοτοο!τα!οοοα απο το!!ο
!!τοτ!ιο!τ ααα Βο!!ιοτοττται!!ε!τοίτ στα αοατοοεοα, ααα ο!ο!ι ι!ατο!ι Μο διοικο

βοεοιπο ατο!ιτ αατοι· ρο!ατο!!!ο!ιο Βονοταιααοααε οτο!!οα πα !οοοοα. Ψοἱ!
Μο ,.ρτοτοετοατ!οο!ιο θτοιαο!ατ!ο ἰα !!ιτοι· 'Γ!ιο!!ιιο!ιταε!οο!8!το!τ νοτ!ιοτττ“ 2),
ντο!! Μο ι!οι· Βτατιτο Με 8τοοτο ΜΜΜ, Μο Ζ!ττο! δ) !ιοαιοτοτ; 80 απιοο .
Μιο!ι Μο τοτ!ιο!!εο!ιο Κττο!ιο α!ο!ιτ οτα θ!οἱο!ιοο τ!ιαα. Ζιττο! αοετο!ιτ
οιαοτεο!τε εα 4): ,,ττ!ττ Με οοαοοττ!οτ ία”οΙ.ο!ιοα, 80 Μ: ο!αο Ματια
!ι!ο!!ι!ιο!ιο Γο!Βο, οοεο οαο!ι Μο ρι·οτοετοατιοο!ιο Ι(!ι·ο!ιο. . . ααο!ι!ιοαατοοι·
τυπο Βοετο!!τ ονοι·ι!οα ιααοεοα“ - οατ!οι·οτεο!τε ν!!! οι· ,.οἰαο εο!ο!ιο Γιο!
!ιοίτ τ!οτ ματ. Κἱτο!ιο ἱα Βοτ!οα αἰο!ιτ.“ "Ίο οτ ο!ιοτ Βοο!ιο αει· μοτο
ατοατιοο!ιοα θοατ'οεοιοα απ, ο!ο!ι νοαι Βτοοτο ααο!ι!ιτταα!α οαοι· ο!ι!ιοαο!α
πα ιααο!ιοα, οο ιααοο ιια αοτττοτ!εο!ιοα 8τοοτ ι!ιοοο!!ιο Βοτοο!ιτ!οααε οοτ

!τοτ!ιο!τοο!ιοα Κἱτο!ιο ααοτο!ιοα, ααα! !:οαα Μο νοα :!οι· οατ!οτα (.!οατ'οεο!οα

εοττοα'οαο Ψο!ι! Πτι· Μο αἰο!ιτ ιαοοοΒο!ιοατ! οο!α. 8ο οποια Μο Βοοοτἔαἰοο
ο!αοι· Ι·Ιοαοο!οδοεο!!εο!ιοίτ, ντο!ο!ιο ετο!ι αατοι· Μο Ι.οττααο Με 8τοοτο 8ο
οτο!!τ !ιοτ, νοα Μα· οατ!οτα ίτοἱοα θοεο!!εο!ιο!”τ ϋ!ιοττ!ϋεο!τ πα ντοττ!οα,

οἱαοα Βοο!ιτοαι·αατ! ο!ιεο!ιοα Βοαα, Μοοο 8!ο!ο!ιτ'ο!!ο αατοι· Μο νοι·αιααι!

εο!ιοτ'τ Με Βτοιιτο πιο ετο!!οα; πο ινοαιο !›οτοοΙιτἰΒτ Μο οι·ονο!ιατο εο!ιονοο!ιο
Βοὶτο Με Ρτοτοετοατ!οιααε τ!οαοο!!ιοα Μο !ια·οο!ιο!ιο Ε'τοι!ιο!τ Μα Κιι·ο!ιο
:τι !ιοαιιαοα.

οτ!. 2. τω!. ονοα!αοτ Με Μο τοο!ιτΙτο!ιο Ροτἱτοτ νοι·Ιοτιτ Μο οσα
νοατιοα Μο Τοδοταπο απο τ!οα οοπ/'οοσίοπεί!οπ Επ'οάοπ. Βοἱι!ο Βοατ!!Το
ίο!!οα ἱα ροτττοτ!εο!ιοα 8τοοτοα ντο Πτοοο!ιο ααα Ψττ!ταα8 εαεοιαταοα.
Βἰο !τοτ!ιο!!εο!ιο Κτι·ο!ιο αοΜοτοτ, .!οι!οαι, πιο θ!οα!›οαο οι· πι, Με Ηπα
παετο!ιοαι!ο Βοο!ιτ ααα 5ο‹!ο ο!ιτ!ετ!ιο!ιο Πο!ιοεα!!το!ιτ πα ρτοοτἰτοα. !)οι·

αοτ!τοττεο!ιο 8τοοτ τω, ντ!ο οι·ονο!ιατ, Μια Ρτοτοετοατοα Με Βοο!ιτ αοο!ι
ι!ιτοι· Ι.ο!ιτο ααα !!ιι·οι· !ιἱι·ο!ι!ἰο!ιοα νοτΓοοοαα€ πιο Ιο!ιοα; ντοεο!ιο!!ι οι: ο!α

Πο!ιοτ Μι· Βοτ!ιοΙΕεο!ιοα Μοτο! ι·οοιι. 'Ι'ο!οτοαπ Μ, ἱ!ιαοα Μοεοο Βοο!ιτ
ααοα8οτο.οτοτ πα !οοειοα. !)!οοο Το!οτοατ ο!ιοτ ἱοτ οο 8οτοτ!ο, οτο!ο!ιο ἱα

ροτἱτοτ!εο!ιοα 8τοοτοα ο!!ο!α !ια 8ταατ!ο !ετ, Μα το!!α!ϋοοα !!ττοοοα 6οαοι·τιο!”τ
τα οτ!ιο!τοα. Α!!οτοἰα8ε αατοτεο!ιοΜοτ Μο Κἱτο!ιο Μοοο ὐϋτοοτἰἰο!ιο πιο
τ!οι· το!ιζαέϋοοπ Το!οσ·απο. Μο !ιο!ιοαιιτοτ. Μο Βτο!!τοι·ττοτοι·!α ο!ιτ!οτ! πιο

οο!α, Μι· ότι Βοοοετ !ιοτ: ,,ίο!ι Μα Μο Ψο!ιτ!ιοἰτ,“ ααα! Μο !ιο!ιοορτοτ,

!) Πααταοτ: ..ειαε ω: Μοατοτοο, 8ττο!τεο!ιτ!τ'τοα, Κτ!ττ!τοα. 8τιιΜοα “ο εο
ακουω· Π. Ποττ. ΜΜΜ το! Κττοα!ιο!τα !8θθ -- Β. 108.
2) Ποα!εεο!ιτ!!'τ τω· Βατ!.-θοαΐ. δ. 29.

ή ΕΜ. 8. 25: Μοα νοτττοετοτ ααα: ..τπτ 8τοοτ «απο οαο!ι εο!ιοα οο!ιοτιοα.“
.Το ντοαα οι· διο. ατο!ιτ εο!αετ Μο Πϊιαοο ;;οτιααοοα αεια - (οοοιιτο!ι, απο οτ Μο
Κ!το!ιο τω! εα›τ.)

ο -

η τω. ε. το.

ΗΜ.: .4τα:Μο [οτ ΜτΙ!. Κα·οοοπτοοΜ. Π. Μπα!. Η
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Με; Πιτ πτο Βοντιιτιτοοε ποπ Ψοττιτοττοπο ποτ ιτοττττοτιοιι Ηοττονοτιι·τιοττ
τττιοτττοποπ ινοτιτοπ εοτ, ετο τιοοπτ οτεο τοπιο τοτίπίπτο Τοτοπιπο, νοπ οε
τττιοττιιιορτ τοπιο Τοίοι·οπο τοι θοπίοτο που· Ψατιι·|ιοττ οπο.
,·.Ποτ τϋιιιτιιοτιο Κοττιοττοτειποε τετ" ιιττοτ«ττοοε το τοτίρίπτοι· Βοιιτοτιοπο

τιτοτοιιοτι ,,οοποτιτειιιπ τοι Ρττποττι, οτ νοτντοτποττ ποπ Ρτοτοετοιιτοπ τοιτο
τωιιωτ ΑποτποπποπΒ“ ^), ντο 8«:τιοπποτ τιοιοοτπτο. Ποτ Ρτοτοετοπτ,
ποτ πτοεο ,,Αποτττοοποο8,“ πτοεο τοττττοεο Τοτοτοπε οττττ, ποτ ποετοτιτ
οπτντοποτ, οε τοπιο ποτ Ρτοτοετιιοττετοοε εοτοτιο οπττιτε, οποτ οτ ιποττιοτ

ποτ τίττοτιο πο, ειτοτι ποπι Ρττποττι ποε τοπτττοτοπττειοοε :ο οπτοτετοττοιι,
απο εἱοτι εοττιετ ιιοτ'εοποποπ. τοι οτετοιι Γοττο πιτ οτοο Βοτιντιτοτιο ποπ
Ρτοτοετοπττειοοε τιοττιιτττοτ, πτο ιιτοτιτ πϋττιτΒ τετ, πο ποτεοΙτ›ο ποτ τοοτ·ιτ

ττοτιοο Αιιοττοοοοοε ποτοτι πτο Κττοτιο ιιτοτιτ τιοποττ', τιιι εντοττοπ ττ'ιιττο

τω ποτ Κττοτιο οτπ Ποτο«ιτιτ ποοοττπ.ττ.
δοποπττοί εοπτ τ'τοτττοτι: ,,ιττο 'τ'οτοτοπε τετ οτο ονοοοιιτττοτιοτ ττττοοπ

εοπ τ!οε Ρτοτοετιιοττεπιοεα τ), - ιιτιοτ οτ ποτπιτι·τ ιιοοτι οοτ'οττ ιττοεο εοτπο
οτοοπττιππιττοτιο 'Ι'οτοτοπο πιιτιτπ: ,,ωτ οε οπο ΒΙοτοτιοττττο εοτο, ντοπιι
πτο8τοιιτεΒονοΙτ ποτ οτοοτ ποιο .Ρτοτοτταπτίτυπω μτιπιπτεϊΜτοτι |οίππιτοΙπτοπ
Μπελ! δ) οπιο Ποτιοτοτοττοπίτ ττττττ, ντοτοτιο Πιτ οπιο ιιοτοιιοοιτεοτιο Βτοττοπο
οτιιττιιιιπτ? Ψοτποπ ιττο Κτοετοτ ετοτι πτοτιτ ιιοτιοπ τιτοτοετοπττεοτιοπ ττοττοε
τιττοεοτπ οττιοτιοπ? Ψοτιτοτι πτο 8ττο.εεοπ το Βιττ«ττοπ οπεοτοε τιιιπποε

ττττοτ'ττο οτοτιτ νοπ ποτ ι·ποιτεοτιοπ τίττοτιο το Πιτο τΠτοπτττοτιοο Αοτ'επεο
πππ πτο νοττιοττττ«:τιοοπ οπιοε Βοποιοε, ντοτοτιοε ποπ οι·πετοπ, 8ττιοτιτ8οο
Ρτοτοετιιοτοπ οτπ Αοτοοτοτεε τετ, το Αοερτοοτι 8οοοπιπιοιι ονοτποο“ τ).
τ·τοττ 8οΙιοπΪτοἰ τω! οτεο 8τοτοτιπιττε ττοτιιο τοττοτϋεο Τοτοτοοιτ. δείπ:: Τοίοι·οπιτ
τιοετοτιτ το ποτ Βοοοτυποπποπο πιο· Ι(ϊτοτιο, οοπ ιιπι πτοεοο Ρτοτε εοττοο
πτο Κοττιοττποο ποπ ,,τοττοτττεοπ Γττοιτοιι“ τιοτιοιι.

το«!οιτεοπ ποτ Ζε!! οε οντποπτ οιιοτιοονττοεοο, πιιεε ιιιιοτι ποιο τιοετττνοπ
Βοοτιτ οππ Μπιτ εοπιιτ οιιοτι ποπ τιοπτεοτιοο Βοεττπιπιοπποπ πτο τοιττιοττεοτιο
τίττοτιο «πιο τοπ οοιιοεττοιο τοπιο, οτοτι @ποπ πτοεο ιιτοτοετοιιττεοτιο 'Ι'οτοτοπιτ
:το νοτονοτιτοπ 5). Βτο θοονοπττοπ τετ ποτ πτο οοπεο«τοοπτο !τοττττοττοπο
ποτ νοπ ποπ τιο.«ττεοτιοο ποεοτοοιι ποεοτιτττιιτοπ τνοτιτοιι (τιτττποτττοτιοο) Το
τοτοπε, ποπ ετο τιττποτ πτοεοττιο τοπτοττοτι το Αποτττοποοπο, το«τοπι επι ποτ
Κττοτιο ττιτ Βοοτιτ, Πιτο τ!'τοττιοττ εοτττοττ8ττιτ, ποπ «τοπ Ρτοτοετοπτοο οπι
θτοτ«ιτιοε ποετοττοτ. ,,Ηοπο νοοπιπι «το.οιοε ιιοττιιιοε«ιοο ντοτειιτπι."

οι! 3. ,,Βτο Μοτο ποτ Βοπιτεοτιτοπ τττιοπ, ντοτ«ι!ιο ειτε Ιοτοτνοπττοιιο

ετοιιπ οποοπττιττ @τι τ), ποτ πιττ ποτ Οοιινοπττοιι ποτ ιιτοτιτο :το ττιιιο.

τ) Ποοτιεο!ιι·τττ 8. 32. Βιιεεοττιο ττιοτ ιιοιποτιοτιττ ποτ ιιτοτοττ. !)οι;πιιι οτ. Απο
1«ιοτο οοπτοειι. Αορτιιιιτ. Π. πο οοο!οε., πτο τοοττ«ιιι οοπτ'οοετο Αττ. 18, «Πο «πω. τοπ
τοτττ«ι πο. 28, «Πο Ποτνοτ. οοπτοειι. (158ττ) ο. Π.
τ) !τοιιτιοοτιττττ δ. 82,

τ) πω. 5. 88 - «πο ποειιοι·ττ ποιτι·οοτιτοπ τττοττο στου! οο«:τι τοι 0τοτπο1 ει:

εοπτοοπτ.

τ) Πτο Αιιεττι!Ιο 8οτιοοττοτε (5οοπτοτιτοττιοπ 8. Ή, θ!) οτε οττττιττο π1ο Κττοτιο
πτο ποιοτεοτιτοο Ετιοπ πιτ οτπο Βι2οπο, πτο ,,Ιιττιτοετοπτ. Κτι·οΙιο“ οτε πιτ ιιοτοτ

Βοοι·«τποτ, στοπ το πτο ι;τττοτιτπο Βιιττοττο ποτοοτιιιοτ ποπ νοτπτοιιοπ τιτοτ ποτπο
νντποττοΒοοε. Μ. ο .Βοτιτ.τοΙι. Ρο!!τ.ττΙ. 1860, Ντ. 88. .4ιτοΙιτυ, το. Ή. 8. 268 π.

ε) Βοτοοοτιτοοπ ποτ Ιιτοτοετοοττεο!ιοο Οοπτ'οτοπο το Ιτοτπιοτι ποπ 28. Νονοπιτιοτ
1859, νοπ Βι·. Ποτ! Ζο22, Βι·«ιεετι. πιο!. θοτιοττοοπ Εοττιιττι. Γτοιοιιτο· τοι Βτοποποι
Βοτιτοτειιτιο νοττοιςττιοοπτοπο 1880 (8. θ? 8οττοπ) 8. 18 στ. δ. Η, Η.
τ) Βοιιτιιιοτιττττ ποι· Βιιττοοτιοτ-Οοπτοτοπτ 8. 18 π. Π.

ο
δ..ο



Ραι·ιιιιι, Τειει·αιια, Ι.εαι·- ααα Ρι·εεειι·ειαειτ. 26.7

Βιε ιααειαειιε Ι(ιι·εαε από αιει·ιιαει· ιαι·ε θεεεαιε από θι·αιιόαιέπε, ννειεαε
ιιαεα αει ααα αεα ειαει· Μια νεα .ιεαι·εα απααΙιιαιμα αεα όει· θεαυσαΙιαπ
ιιι Πεααα8 ειαό." 8ο αει Σε” 1) ααεα όιεεεα θι·ααό και· 8εεαιεΒιιιαιειιοα
εεαΙααεαό $αι·ιιεααεννιεεεα. »ΙΜ Ματ αειιωιι ια όει· αιεται· όει· Βεεαε,
όεπ αει 8τι·ειιιααειτεα ια €ειαιεεατεα Βαεα ιιαεα όει· αι·οτεετεατιεεαε Πιε
ΦαειΙ νεα όιεεεαι εειετΙιεαεα θει·ιοατειιοιε αει·ιιαι·τ ννιι·ό“ 2). Ηει·ι· Βιιιω·σει·

νει·ειεανι·ειαι: εαει·, όεεε εε ια Βαόεα ιιααεει· όεαι θοόε εινα -- όεπ: από
ι·εεατ εια Ι. Ποαει.-Βόιετ από όιε Βαεοι·όιιααα φαι; ννοόαι·εα. αααειιεαεα
νεα όεα ιΠιει·εα αεόιεεαεα Πόιειεα, όιε αιι·εαιιεαε όαι·ιαόιετιοα ια ιιΠεα
αιι·εαΙιεαεα Εαει·εεατε-νει·ααιταιεεεα εαει·αιιααι: Μ, όεεε αιεο αεαοα απ·
όει· θοανεαιιοα όει· αι·ετεετεατιεεαε ΒαειαειΙ ααοα αεια θι·ααόεαπε: ,μια
αειιαιιαι· ίοι·αιιι πι” νεα όεια €ειατΙιεαεα θιει·ιοατεαοϊε ,,αει·ιιαι·τ ννει·όεα
Βοαατε.“

ιια 4. Αα! όεαεειαεα ι·εεαιαννιότιαεα Ριιαειριεα όει· ΙαιοΙει·ααπ ααό
όει· Παα·ειαειι: όιεεει· εισα 80 το!ει·εατ αιιό Ει·ειειααιΒ αεααεαόεα Ριιι·ιει

αει·αατ ιαι·ε Ειαερι·εεαε @αεα όιε Καππα. 8ο ι·εόει: Η2ιαεεει· 8): ,αεα
αιιαα ααα Ρι·οιεειαατειι αιεαι; 8ΙειεααιΙτια αεια, σα ιααα ιαιιιικεα ραι·ιτατιω" θειιιειαόεα θι·όεα ααό ΚΙ6ει:ει· ννιεόει· ααΐι·ιεαιει. . . οα Μίιεει8
αε.αε ααό Βεττει αεα ει·αιαταιατ ανει·όεα.“

ΒοαεΙό ιααα όαα Βιιιατεαπεεατ όει· Κιι·εαε ααει·αεααεα ιαααε. ννιε
όιεε ια ραι·ιτατιεεαεα Βταιιτεα όει· Γε.ΙΙ Μ, εε ατεαι; ιαι· εαεα όιιε Βεεαι
κα, όιε ιια ιαι·ει· Ψιι·αεειααειι: νεα αν Με όιεαΙιεα ει·αεατετεα Ιαατ.ιιααε
πα αι·ιιαόεα, εοΐει·α όεόαι·εα αεια ανιι·αιιααεε Βεεατ :Με διαιτα οόει· όει·

Ρι·οιεειεαιεα νειΙειει; νιιι·ό, ννονοα αειαι·ιιεα αει όει· θι·ααόααα νεα ΚΙϋετει·α
αιεαιτ όιε Βεόε απ. Βει· Παιετααό, όιιεε ιαααεαε Ρι·οιειαεατεα :ααα ναι·
όει· Ψιταεαιααειτ όει· ΚΙαετει·, ιαααεαοαόει·ε όει· .ιεεαιτεα ι'αι·εατεα, αε
ννεια'0 όιε Ταεα$ιααειτ όει· Εεαττει·εα ααό όιε Βεαννιιεαε όει· Ει·ειει·εα.,

μια όιεεεα ααει· αεια και, όιεεε ιααεα ααα ααεαιε Βεσαίεααειιαααα ικα
αιιιόει·α. θεμα όεα ννοαΙ αιεαι ιια Ει·αειε Βείαι·οατετεα Μαεει%ααα ααό
Βε2τεΙ όει· ΚΙϋειει·, κνειεαε όαι·εα όιε αι·ιιαόΙιεαε ΨιαεεαεεαείτΙιεααειι,
όιιε θεαετ ααό όιε Ψει·αε όει· ΨοαΙταιιιιααειε ια όεα ΚΙϋετει·α, ιιαόει·
Με όαι·εα όιε Ταιιιααεαε όει· αει όει· Βαεαιαι·ιεαιιαα νοι·8είααόεαεα
ΚΙοειει·ειιτει· ννιόει·ιεαι: ειιιό - εεαατιιτ όιε Ροιιαει, εοι'ει·α όει·εα Δα
οι·όααααεα εαη;εαεα αετι·ειεα 'πω. θεεεαιεατ όιειι εαει· αιεαι6, εε ετεαι
όεα ΚΙ6ειει·α όιεεειαε Βει'αεαιαε ααό εε Μεατ όεα ΚειαοΙιαεα όεεεεΙαε
ΒεεαΦ Με ααόει·α Πατει·ταααεα κα. Βιε Ρι·οτεεταατεα ειαό ια αειαεαι
?Με αει όιεαεα αεια αεια-αιι·εαιιεαεα Ιαετιιατεα ι·εεατιιοα ιατει·ι·εεειι·ι; θ.
ει! ε. Με Ιει.ιιτει· Ιαιει·νεατιοαεαι·ααό ννιι·ό ιιαιαει· όει· αεεοαόει·ει

πα αεεαι·εεαεαόεα Γιααε ανεεεα όει· Παινει·ειαιτ α'ι·ειααι·α όιε όαι·εα όιε
Ποανεατιοα αενιιι·ατε Ααι'αεααιια αεε Ριαεετα εαιεεεεαεα. Ψααι·εαό όει·
ιιαει·ειε Ρι·οιεεεοι· Ηιιαεεει· Πα· Εεαι·- ααό Ρι·εεείι·ειαειτ ειιει·ι:, Μ!! ει·

ή Ααιννοι·τ ααα Με 5εαόεεαι·ειαεα ε" Πει·ι·εα Βιιαεεει·, ΘεαεαιιεΙ ααα· όόε
αει!. θεαοοι·όαι ααα Με Βιιι·ι.-0εαΕ., νεα Βι·. Οιιι·Ι ΖεΙΙ, θεα. Πειι·εια. Έ'ι·ειααι·ι;

ιια Βι·εισααιι. Πει·όει·αεαε νει·1ιιΒιιαααόιααα ι8θθ. (8. δ!! $ειιεα).

ι) ΠεαΜεαι·ιιτ όει· Παι·Ι.-θοαι'. 8. 18.

δ) Πεααεααι·ιιτ όει· Παι·Ι.-θοαι'. δ. Ν.
^) Πιειιεε εεετεαι; αεα” αει· ε;εα;εα Με ννιιι·ιειιια. Οοανειαιοα ι:ει·ιοαι.ετε ..ιια-ισα

όει· αιιαόει·αειτ όει· ειιιααιι·εοαΜιεαεα Οειαιιιιεειοα όει· Καιααιει· όει· Ααμεοι·όαετεα ιιαει·
όιε νοα όει· ααα. Βεαιει·ααΒ απ: όεαι ριιρετι. 8ιααΙε ααέεεεαΙειιεεαε θαανεαιΙοα και
8. Αρι!! 1857” ει. 104 8.) νει·ι'αεετ νεα αεια Ριοτεει. Μ. “των (8. 8) πι.

Ν*
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268 Η εεε , «Πε Μ«ΠεεΙιε θειινειι21οιι.

«ΙιεεεΠιε Π'ι·«ΜιεΠ ιιιιτει· ροΙιεειΙιεΙιε νοι·ιιιιιιι«ιεεΠει'0 εεεεεΙΙτ ενἰεεειι, εοΒεΙ«ὶ

εἱε «Πε Κιι·ε!ιε Πεειιερι·«ιεΠ«, ,,Ιετ εε ιιιι«!ειιιώεε“ - ι·ιιίτ ει· εεε 1) -
,,«Πιεε εἱιι |ιιει·ει·εΜεεΠει· ΡεπεΠειιιιιε ειε|ι «Πεεει· ιιιιΒεεεΠι·ειιΕτειι Ι«`ι·εΠιεΠ

Πε«ιιειιε, ιιιιι Βεεειι «Πε Π«ιιι«Πιι1ειπε «Με εεετε!ιειι«ιειι Β«επε ιιι ορει·ιι·ειιΤΙ" εε ιιιι«ιειιΕΒιιι·, «!εεε ειιι ΗΕι·τειιΒι·ιεΐ @με «Με Βει_ςι·ιΒ' «Με ρει·ΜΠ
εεΙιειι 8τε«πε ροΙειιιἰεε!ι ειιΠι·ιιΠ“ Πιι«!ειιΕΠει· ιιπ ει" «Πεεεε από ειπε
1ιο«:!ι ειι«!ει·ε ΜιεεετειιεΙιε άει· Γτει!ιειτ πιώ:: ιιιι«!ειιΕΙιει· Με εε ιιἱεΙιτ,
«ὶεεε «Πε ΕεΙιι·ϊι·ειΠεΠ ειι Αιιει·ιΠειι «ιοί «Πε |Πι·εΙιε ιιΠεεΒι·εσεΜ Μιά,
ιιιιόειι!«Βει· ιετ εε ιΠεΜ, «Πιεε «Πε Ρι·εεε- ιιιι«ι νειεειιιιιιΙειιΒείτεἱΠεΠ πι·
ΙΠεεεΜιε!πει·ιιιιε πω! πιει 8τιιι·ιε άει· ΒεΒἰειιιιιἔ ειι€εενειι«Ιει; Μπι. Πει·
ιιι68ΠεΠε Μίεσόι·απε!ι «Ι:“εσει· Β·εί|ιεί! «Πιι·ί εΠει· «Με δ'ίαα! πω· 6ει·εε!ι
Ξιεεπ, «Πε Πιει·ενεεειι Πι ειιει·ειεΠειι«ιει· Ψειεε όεείε|ιεπάεπ θεεείεε επικα
ωεπιἰεπ, Μελ! αεπ, «Με Β·εί!ιεί8 Μαρ. «Με Βεε!ι8 εε!ύε! απ/επΙιεεεπ.
"Με Ειιι·«:Πτ νοιι «ἰειιι ΜίεεΠι·ειι«Πι άει· Ρι·εΠιείτ Με «Πε Μιιτ«ει· _ιε«Ιει·
'1"γι·ειιιιει.” Βιεεειι Αιιεερι·ιιε!ι Μ: εἱιι εε«Πεε!ιει· ΜιιΠε8ει· π) ιιΠτ Βε«:Μ
«Πεεειι ΗΠει·«Πειι ειιτεεεειι εεΙιεΙκειι. Αεί όει· ειιιειι Βειτε εἱεΙιειι ειε ΠΠ·
«Πε ιιιι!ιε«Ιιεμ.ε, «Πε ,.νοΙ!ε“ Βε!ιι·ίτειΠειτ όει· ρτοεεε«ειι«ΞεεΠειι Ρι·οίεεεοι·ειι
πιιά 8«>εειι «Πε ΒτιριιιεΠοιι ειι ΠεΙ«ιε« ενειεΙιε «Πεεει· Ρι·ει!ιειτ «Πε ΒεεεΦε
Πε!ιε ΒεΠι·ειιι«ε «Με Πε«:Με άει· Κιι·εΠε ειΠε8ειι ΜΗ, εεΒειι ννι«ιει·ι·εε!ιΕ
Πε!ιε Αιιει·ιΠε εεεειιΠατ ευ εειιι. ΑΠΕ «Με ειι«ιει·ιι Βεἱτε εοΙΙειι @με
«Πε Εε!ιτίι·ει!ιεΠ «Με Κιι·εΙιε ιιἱε!ι«: Νοε «Πε Βεριεεεἰνεεεετεε ενιε Βεεειι
«Πε άει· Πιιινει·εΠετ ειιΒενειι«!ει: ενει·«ιειι, εοιι«!ει·ιι «Πε Ρπϊυεπ!«ειπαεσεε_εεἰπ
άει· ΡοΠεει - «Με ΡΙ«ιεε!; εοΠ ΗεΠιειι.
,,Βιε Βιεειιϋίε εοΠειι εε!ιι·ει!ιειι πιιά «Π·ιι«:Ι«ειι Ιεεεειι εν«ιε εἱε ιιι68ειι,

Πει· εοΠειι εἱε ιΠεΜ: οΙιιιε Ποιπι·οΙε Μειι«!ετε ει·Ιεεεεε, ενεΙ«:Ιιε «Πε ΒεεΙιτε
«Με Βτεεπε νει·Ιετεειι. Βεἰ άει· Πι·«ιεε, «Π» εειιιε ΒεεΜε νει·ιε«ετ ειπε,
εοΙΙ€ε «Με Βτεει: ιΠε!ιτ ιιιι€εΠϋπ Νει«ιειι.“ 8ο πι!! ΗΒιιεεει· 8) εειιιε ΑΠΕ

ίεεειιιι€ νοιιι ΡΙ«ιεετ εεεειι «Πε ΕιπεεΒιιιιιι€ ΖεΠ,ε Βει·ιεΠιιετ ενἱεεειι.
Έ'εεετ ιιιειι «Πεεε Ψοι·«ε _ιιιι·ιεΠεε!ι επί, εε Ι«ϋιιιιειι εἱε ενοΜ ιιἱεΙιτε Διι
«!ετεε Ιιε«Ιειιτειι, «Πε «Πιεε «Με νει·οι·«ιιιειι€ει·εεΙιτ «Ιεε Ει·εΜεε!ιοίε Πι Πτώ
ΠεΙιειι Αιιεε!εεειιΠειτειι Πει εεἱιι εοΙΙε, «Ιεεε ει· «ιεεεεειι νειρΠΕ«:Μετ εεἰιι

εοΙΙε, Ιιεἰ νει·οι·«Πιιιιιεειι, ενεΙ«:!ιε ιιι εΕεετΙἱεΙιε ο«Ιει· ΒΙΙι·ρει·Ιιε!ιε ΒεεΜε
νει·ΜΠτιιιεεε εἱιηζτεἱῖειι, εἱεΙι νοι·Ιιει· ιιιΠ: «Με Βεειει·ιιιιε Με !Πιινει·ιιε!ιιιιειι
επι εετεειι, «ΠιιιιΠ: Βειιι «$ΠειιΠιε!ιεε Με: ΡτἱνεττεεΜ «Ιεε Βτεετε Με: όει·
δτεετεεϋι·Βει· νει·Ιετετ ενει·«ιε. Με ρΒρετΙιε!ιε Ιιιε8ι·ιιεΠοιι :επι ω. Ν.
άει· θοιινειιτἰοιι Ιιεεεεύ εΒει· με. «ΠιεεεΙΙιε, Με εο Με «Πεεε Βεεε!ιενει·«!ε
εεεειι «Πε οοιινειιΠοιι ;;εεειιετειι«ΙεΙοε.
Πι _ιε«!ειιι Γ«ιΙΙε ενει·ε «πιώ οικω «Πεεε Μο«ΠΕεεΠοιι «Με ΡΙ«ιεετε Με

ει·ενει!ιιιτ 3ε«ιεε πνο!ιΙει·ενοι·Βειιε Βε«:Μ όει· Ρι·οτεετιιιιτειι ΜιιΠΠιεΙιε!ι «Πιτε!ι

«Πε Πεεετεε ΒεεεΙιϋω, εε «ιεεε «Με «Πεεει· Ρ«ιιιΜ: «ιειιεεΙΙιειι Εειιι Ιιιτει·
νειιΠοιιει·εεΙιτ @οι

δ. 15.

Σ. 8«εετει·εεΙιτΙἱεΙιε Βιιιενειι«Ιιιιι€ειι εεεειι «Πε θοιινειιτἱοιι.

Βἰε Βεεε!ιενει·«ιε «Με σοιιΕει·ειιε Πεε«εΜ: εἰ8ειιΠἱεΠ «πω», «Πιεε «Πε
θ'οιινειιτιοιι «Πε Κι'ι·ελε «Πε «Με νοιιι Β«««ε«ε ιιι ΜΜΜ ει:«;επεπ Βεε?ι!ε

.) ΒιιιΙεεΒει· ΠειιΙ«ε«:Πι·Πτ θ. Μ.
Η (Με ΒειΙι ν. 82επ_«;ε2 Ι›ει «Ιειι νει·Ιιειι«ι|ιιιηέειι άει· Π. Κειιιιιιει· Μει- «Πε

Όοιινειι«ιοιι.

8) Βειι«1ε«:Ιιι·ειεειι 8. 20.
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Μακ απαϋΙιεϊπρϊ_«χε θ'εωα!2 απετΙ«εππο, εν11Βι·οπ«1 «Με ρι·ο1οετοπ11ε«›!ιο,

1οπ1τοι·1«ι1ο Βιεπ«!ρι«π!ιτ «Με ,.πωωεω νοι·Μπετ, «Μ.εε «Πο Κ1ι·οπο ἱπ1

θ«Μο1ο «Με ΒοοΜε πΜΜ εοΙοειετοπ«11ε ο1«Μ1ι·ο, «Μεε εἱο οἰπο ,,απε«”ι·Μ-·
Μπα ," τοπίου· «Με ,,δΙααΜιΜεέ2” «Με ,.πιο«Μι·ποπ, πτο1οετοπ1ἰεοποπ Β:«ιε1ε"
εΜποπ«Μ Φεί«:οι”ϋπο ε. Β. Με2”ει'αε ίπιρεα·|εσία εοἱ.

Ι)Εοεοι· Ρι·οτοετ Βοποπ «Με θι·ππ«Ιρι·1ποϊρ «Με θοπνοπτἱοπ πω! «ΜΜΜ

Βοοοπ Με «1ει·επί ΒοτπΒοπ«1οπ ΒοετἱπιιπππΒοπ ..ω «Μι·επ1' βοε101:«1::
1) Βπεε «Πο ΠποοπεπΒΜΙ«ο1τ «Με Κ1τ«:Βο, Μο εἱο ἰπ «Με οοπνοπ£ἰοπ

Βει·επτΜ Μ, «1ἰοεο ,,Αι·1 νοπ 8οΙοετε1οπ«118εο1τ «ΜΗ. 1500 δο!ιτοπ πίοπιαίε
πποοεοπ«·«1πΜ Βοε£επ«Ι«οπ ποοο 1).
2) Βοοπεο επτά «Πο θεί1απο «Με οαποπι'εο7ιεπ Βα·Ι«1.ε· 1π εΙΜπ

ΗΜΜι”«.·Ιιεπ Βοο.·Μουσπ«ϊ2!πίσεοπ εοΙπποπε1. ,,Ι)ἱο πποο«1ϋπετο Β:«εΠππε «Με
οοποπἱεοποπ ΒοοΙιτε“ 2) «Μπι Βτοετο 8«οεοπποοι· Μ "να οι·ε1ι·οο1, Νιου:
πἱοιποΙε ε.

.

«Μπι Μεεεεο «1πι·«:πεοεοτετ ννοι·«Μπ, Με εἱο ,,(ΖοΠ)“ εεε ι...
ι·ο«1οπ πι6«:Μοπ... δ) Βοι· Κεπιρ1' ενν1εο!ιοπ «Μπι οεποπἱεοποπ Βοο!ι1; ππ«Ι
«Μπ ΒοοΜοπ «Με ΜΜΜ Μ ν1οΙπιοΒι· Μι 10. Π. π. 18. απ... εο επ1 νοπ
πιοποπ οπο 1π «Μπ1 ππει·18οπ. Βἱο (ἰτοπεοπ ων1ε«εποπ Βο1«1οπ εἱπ«1 νοπ
«Με «;ι·οεεοπ Πιπννε1:«ππΒ νου 50 Μοτο:: οΒοπ εο εοΙινοπεοπ«1 ππ«1 οΒοπεο
εο!π· θ«>8«>πε1επ«1 «Με θοπ1ι·ονοι·εο Βοννοεοπ Μο πεοΙ·«ποι·."
8) Παει ρο«τί2ίου ΒοαΜ «κοπο «Μπ θι·ππ«1ε«11εοπ «Με 0οπνοπ1ἱοπ οιπ

Βοποπ.
,,ΠΜ ΒοἰοΒεΒεεο1εο, ἰπεΒοεοπόοι·ο «Με Ψοε1ρπε1. Γεἱο«ὶο ππ«1 «Με

Β. Ι). Π” εοΠοπ «1Μεοε Ρ«ο«:Μ «Με πω». Μπιτ Βει·επ«Μ ΜΜΜ. ,,νοπι
νοεΕππ. Γκἱοὸοπ“ έ!

) - ,,ἱετ ιπἰι· πἱοπτ Βο!«πππ1, «Μεε οι· 06ο: «Με νου
ΙιΕΙ£πἱεε «Με Βο1ε111οποπ πω! ννοΙ111οποπ ΒοσνεΙ1: οἰπο Γοετεοαππε «οπ«Μ1Ι1.
ΒοτεοΙΒο Βοε1ἱιπιπτ, «το ενώ Μι «κοπο, πω· «Με νοΠο ΒοΒοπεοἰΦἱΒο οιπο.
ποἱ1 1«ΜιοΙ1ε«:!ιοι· πω! ρτο1οε1επτἱεοποι· ΒοΕοπποι·, οι· Βοετο118τ πω· «Πο
Βιεπ«Μ «Με Βο1οπε ἱπ Πιτοπ οΙτοπ Βοοπτοπ πω! «Με 1'ι·οΜπ Ποοππε 1Ιπ·οπ
Ι.επ«1οεποποἱτ εοενοΜ ἱπ Ι«1ι·οΜ1οποπ εΙε 1π νοΙτΙἱοποπ Βἰπεοπ, πω! επ
«Με οἱποπ ΒτοΠο, ενο νοιπ οεποπἱεοποπ ΒοοΜ, νοπ 0οποἱΙἰοποοεοΗϋεεοπ,

περετΙ1οποπ Οοποοι·«1ε1οπ «Πο Βο«Μ Μ, ἔοεοπἰοπτ «κι ππι·, πππ επε«1τϋ«Μ1οπ
:κι Βοειἰπππιοπ, οποσ σπα!" δ) «!ι'α·«ε ποοπ @από ,,ωεἰοΪιεε ροι'.Μ«”«:?ιεε
δίιιι'α!, Παπά, Βί.«ρεπεαι'π'υπ Μου· ι'τ·ροπά είπε «πιάστε .4τωβαοΜ _|οπιαίε
περσι «Με Β·ι'ο«!επ αποε[ϋπσ·2 οποι· ΒοΙ1οπ«1 ΒοιποοΜ: ννοι·«1οπ «1ϋι·ίοπ“ θ).
,,1)οι· Β. Π. Η. νοπ 1808 Βοε11ιππ11 ποο: (Μ. 02, 03) πω. νοἱ1οι·,

εΙε «Μεε ,,,,«1ἱο ΒἱεποτἱΒο Ρ«οΙ181οπεϋπππ8 ο1ποε 3ο«Μπ Ι.επ«Με 8οΒοπ Απί

εεε." «πιο Κι·επ1«ππΒ εΠοι· Απ. Βοε«:Βϋτετ «ΜΜΜ πω! «Πο ,,,,οι·εοἱεοπϋπ.
πω! οἱεοπϋ11«ο1ιοπ Π1ϋοοεοπ ἱπ Μεση οἰεποτἰἔοπ Ζπε1οπ«Μ νοι·οΙο1οοπ
εοΙΙοπ.““ Πει· ρΒρετΙ1οπο 801111 πω: 8οεοπ «Μπ νοετρπε|ἱεοποπ Β'ι·1ο«1οπ
οπο Βοεοπ «Μπ Βο0οεε νοπ 1803 Ρι·ο1οετ οἱπΒοΙοΒ1. Ετ ΜΜΜ «1«π·ππ1οι·

1
) 8οπ«1ε«:|ιι·οΙοοπ 8. 8.

2
) Βο«1. 5. 5.

ή ΖοΙΙ Βο1«:π«:Μππε 8. θ: ,,01ο Ι«π11ιοΙ. πω” Με επει·Ι«εππτ. 5«:ποπ Μοι·πιτε
_;οΙ81 «Πο 01Ι1η;Ι«ο1« «Με 1«πιποΙ. Κ1ι·οποπτεοΜε ΠΠ· πΙΙο «Ποεο Μπλε ο«:τι·ο11”οπ«1οπ
Βοοπ1είτπποπ.“

^
) $οπ«1ε«:πτο10οπ δ
. 7.

δ
) Ιω 0ι·1ΒΙπεΙ ΒΙο1οΜ'πΙΙε μεμε:: εο«11·ποΜ, Μο ἰὶΒοτπεπρτ ποπ 1π «Με Ρο!Βο
πω· «11ο_1οπ1Βοπ (Μπα: 1ιοι·νοποεοπ«1 έ«:«1τπ«:1«τεΙπ«1, Με” οποπεο 1ιπ 0ι·,«;1ποΙ ε1οποπ.

σ
) Με". ΡΜ. 05π. ν. 1. νιιι. 1
. :«νπ. δ.

κ
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ΑΙΜ, να π: όιιπ Βοοιιτοπ πιιι·! «Ιου Βιιι1Ιπιιπ οπιπ Αππόοπιππ οι·Βιιιιιπιπω., Ιππ!ιοποπόει·ιι όιισε «Με πω. τϋιπιπο!ιο Μπι πιο!ιι: Μπόστ επί
Βιιι·ιοπιει ππό όἱιι €πἱειΙἰοποπ Βιππτοπ 1π ΠοπτεοπΙππόπιοΜ Μπόστ πιιι·

,ι;ειιιοΙΙτ ιινπι·επ.“ ·

Μο Απ. ν. π. Ή. όιιι· ΒιιΙΙιι πό όοιπιπιο1 πππ. ππεικιό. πιω πιιπ
πω. πιο!ιτ ππποποιπιπσ·π 1), υπό όἱε θοπνιιπτιοπ ετε!ιε ιπι Ψιόει·ιι·ιιιιιιο!ι
ιπιτ όοπ Εόιπωπ οιπ! Ιι`ι·ἱεόι·ἰοιιε νοπ Βιιόοπ νοπ 1794, 1803 π. 1807 α).
4) Βιιι θοπνεπιἱοπ εοΙΙ απο: πιοΙιτ Νοε όοιπ θείσι'ε όιιι· θεσπ|ιίοΜ'ε

πιιό «Μπι ρωί1ίπεπ Βει.·Μ, πιο πο!! πιιο1ι όιιι· Νοε από όεπι Ψωεπ όεσ
δίω2α ν·ιόοι·ερι·ποποπ.
,,Βιισ Ψεειιπ όοπ ιππόοι·ποπ πωπω 3) Ειιιπιιιόιτ όαι·ιπ, όπεε οι ΕΜ

Βοινοι·όεπ νοιι όπιι Βιιπόοπ, ἰπ νιι1ο1ιοπ όπι ΗἱοτπτοΙιὶπ ιΙιπ νοι·όιιιπ Βε
1ιιιι€οπ πω, ἱπ εοΙΙιετοιππόι,πει· Επι1“π!ιππ8 ιιιιιππι· Κι·πίτπ ππό Β'πποιιοποπ
Με Μἰεεἱοπ οι·ίϋ11ε. Βειπει·11ιεπ όο1ιι·1ιππόοι·ι «Με όεπ Ρι·οτεετιιπτιπιππε

εο!ιοι·επ ω, επιεπιπιιπι ππο!ι όπε Ψεεεπ ππό όοι· ΒοΒι·ιό όπιιιιιι· Ιιιιπϋποπ
Βιιιππιοι·όπππε. Βοι· Ρι·ο1;επιππι1επιπε Μι όιιιι Μπι Μπιτ πΙΜπ ϊιοἰ ἔσ
ιππο!ιτ νοπ ίι·οπιόεπ Βιιπόιιιι, ει· 1ιιιτ ἰ1ιπι Μάι όἱε εϋΜ1οιιπ ΜΕπιιιοπ :ιι
ιιι·Εππιιι, Με 1ιο|ιιιπ υπό πιιιΠοΙιεπ ΙιεΙιεππινωΕπ πιοπεοΙι1Μιει· θειειιΙΙ
ει:!ιπ1'ι νοι·ιπΜεΙει εοἱπει· Αποι·όπππΒοπ ει: οπο.ιο!ιοπ.“ Μι· 1οι·όπι·π ?τοι
1ιο11: ἱιπ Βπιπτο, πιο πιό!! πο πω Με ιπϋ8Ιιο!ι όίο Βείι·ιι1πππ ποπ: 8ιππω."
,,Βιιι· ννοΙιΙιοΙιιιπ Βιππ188ενπΙ1; Βοεππϋποι· 1) πετ όιιι· ι·ϋπιιικ1ιπ Βιπ1ιΙ

θι·ππόπιιιιιο ΙιεΕπππι ππό πιω ππίΒοπο!ιππ, ιπἰι όιεποπ _ισιόπ 1ιοπιι€ο επιπτ
ΙΜιο θι·όπππι; ππνοι·ιι·πεΙιοπ ἱει.“ πωι» πιιπ Ηόπεεοι· όἱε ΒπΠο: Πππιπ
επποτειπι δ). ,,Απ όἱε” Μιιο!ι1: ΒἱΜ ππειιι· Βιιιιι1 ἰπ ΖπΕιππίτ πιπιιπ ΤΙΜ!
Μι· νοπ 11ιιπ Μάιου εοϋ!ιιοπ Βοπ1ιτο Μι, οι· ι·ιιιιιπτ όοπι Ριιιιπιο υπό όσπι
Βι·επιπο!ιο1' ιιἰπο Μιτι·οεΞει·ππΒ οιπ 1πι Ι.πιιόο.“

5) Πεπι Ψεεεπ Με: ,.ιποόει·ποπ Βιππτε" πιόει·ειιι·ω!ιπ πΙιει·1ιππρι όιιι·
.4ΙικΜικε είπω ()υπουι·όαι'.ι· πιιπ όιιιπ Ριιιιει:ο, Με ειπα· ,,ανσωάτ2ψω
ΜασΙιι'.“

δ. 16.

3. πό. 1. Ι)ιιπ πιπιοι·ιπο!ιιι ΒιιοΜ ό” Κιι·ι:1ιο.
Πο θοπνοπιἰοιι, ειι8τ όἱε Ππι·Ιιιι:1ιοι· Οοπ1'οι·οπι ινΕόει·ερι·εππο όεπι

Μεύοι·ιποΙιοπ Βοο1ιι, όεπι πω. ό" θιιππ1ιισ1ιτε. Μι- κνει·όππ ἱιιι Ρώ
πεπόοπ πποΙινοἰεεπ, όιιεπ όιοποι· ω”, Βοι·ιιόιι οιπο οοπεοπποπτε Αικ

1) 8επόπιιΙιτοιΙιοπ 8. 10. σ!. ππτοπ 5. 28.

2) 8οπόεο1ισειιιοπ 8. 18 π. Π'.

ό) Βιῖπιιιιιι·, ὶπ όει· Βιιι·Ιποπει· ΒοπΙιεοπτ11'ι 8. 10.

η πω. ε. ει
.

ει
) Ιπ «Ποια ΒπΙΙο ΙΜ όει· πιιι:Ιι ποπ Βοπι1'πι νιπ. (Μ. Πιι Ριιγ, πωπω όιι

πι1'ϊόι·οπό οπιπ 1ο Ρεπό Βοπ1ι'. ΧΙΙΙΙ. οι ΡΙι11ηιρο Ιο ΜΙ. Ρπι·ιε 1855 π. 77) ειπα·
πωπω θι·ππόιιπω ό” ΒιιΙΙιπτετόπόη;ΙιοΙτ ό" πιππιΙ1οποπ ιιπό Ιιιιι·οπικιιοιι θιιινιιΙτ
ιν1οόαΙιοΙτ. Με ιιιι Μ11ωΙιι|ιοι· νοπ 8ειτοπ Με διππιε πποιΙιπππω Ρι·ιποΕρ ό”
ΜΖωνιαΙιοπα2επ Βιιιιοι·ιοτιιίιτ το”. Με πἔηιπιΙ. ιπτει·πιπιοπ:ιΙεπ 8οπιπόει·ιοΙιιοτππι1ε

,,ι·πτΙοπο ποι:οπιι“ ππό ό” Γοι·όει·πιιρ; ό" ιΙαιιια2έρειι (Πιι·ιειι:ιιιιοιτ, όπεε Μ: Βιιιιιι
πποΙι οΙιι·ιειΙιο!ιοπ Ρτιποιιιιοπ ι·οι;Ιοι·1 ινοι·όσ, κι πι" ννιοόοι·ποΙτ. ΑΙΜ Με” θτιιπό
εδω: ιπιτ Απεπειππιο 1101· 8οπόαι·ππΒ όοι· Μιιόοπ θεννεΙτοπ, €οΙτοπ μια π1οΙιι πιοΙιτ.
Με ΒιιΠε: ,,ιιιιιιπι ππποιππι“ (ο. 1 Με πιιι_ιοι·. οι πω. - Ι. 8 πιιι·. οοπιπι.) κι επί
,μ1ιοποπ όιιτοΙι Με «πρ. ,,ιποι·ιι1ι“ 2 πο ιιι·ινιΙ. ν. 7 ω». πωπω. ο1°.ϋπι·η;επιι π. 13
όπ πω. Π. 1: ,,ποπ ιπιοπόιιπιιπ :πωπω όιι £επόπ, οιι_ιιιε πό ιιιειι- ςΒιιι;οιπ) ειιωτιιτ
_ιιιό1οιιιιπ.“
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ΙΠΙ«ΠιπΒ «Με ΒοοΠ«ενοεποΙ«π!οποπ ονἱοοποπ Κἱεο!ιο ππά Μπιτ Μ, Μο οο
«Ποπ οἱποεεοἰτο Μοτοε«εοπ ΒοετοΙτο« Ποτ, ««π«Ιοεεο««ο «Μπι Ποπ«ἰΒοπ Βοοπτε-·

Βοννπεεωοῖπ οπτομ·«οΙιτ. Βὶο ΚὶεοΙιο Μ; ω, νοΙο!ιο «Ποπο Πο««Ιοπ οοΠοἱπ
Με οἱοπ ΜοοεοπεοοΠοποοπ ΒΙοεποπτο «Με θοπεοενοΠειππο πω! «Με Ποπ
εοΠεἱΜ νοεοϋΠπ«, πω! «ΜΜΜ οποΙι Νοε ννἱοἀοε «Με «Πο Οοπνοπ«ἰοπ
«Με εροοπΙο«ἱνο, πιοτοππγεἱοο|ιο ιπΠ: «Μπι οιππἰεἱεοποπ ΡεἰποΙπ ἱπ Ηοειποπἰο

Βοπεοο!π Ποτ.

Με ΑΠοιπ ιπϋποοπ Με «Πο ιππ««πίο οΙοπο!Π :πεϋοΕνοἰοοπ, Με πωπ
πρεποΠο «Πο Οοπνοπτἱοπ οἱπο ,.Βοπνοε«ῖπἱ«ϋ«“ «Με Ι(«εοπο Πι ροίι”2ίω|ιοπ
ο«Με οϋερσεΖίο!ιοπ Βοο!ι2οποεΙιάΖ2πόσοοπ. ΠΜ ΙΠΜΙιτἱΒοε ΒἰπΜἱοΕ ὶπ «Πο
ο«πιοΙποπ ΒιἱρπΙπ«ἰοποπ «Με θοπνοπτ6οπ πποεεοπ8« απο εοΐοετ, «Μπο ιΠο
Νοε «Με ΙΠεοπο Βοεοπτὶε«οπ Βοοπτο !ο«ΠΒΙ«ο!ι Ηεο!«ΠοΠο ΒοοΙι«ενοεΙι«ῖΙτπἱοεο
Βοτεο!Τοπ, «Μα «Πο «Μεἰπ ΒοεοπΠετο ΠπππΠϋπ8ἱἔΕοἰτ «Με ΚἰεοΠο πω· οἱπο

ΒοΙπε£ε«ὲπ«ὶὶ8Ι«οἰ« «Μεο«εΙποπ Π: ίΙιτοπι Βο0Π«8ἔοΠἱοΕ8 Μ. Βοἱ «Με Μι Ή.
ΑπεοππΠτο οπΗιοΙ«οποπ Βοεπεο«ΠιππΒ πποε «Πο ο«πποΙποπ ΒτἰρπΙπ«ἱοποπ «Με

Οοπνοπ«ἱοπ νοεάοπ Με «Μπ ΒοννοΜ ΙἱοΓοεπ, «Πιεο «Ποοοε νοε«εο8, νεοΠ
οπ«ΜεπΙ: «Πινοπ, «Πο νἱεΕΠοΙιοπ Ηοποἰ«εεοοΙι«ο «Με δοπνοείιπο πι: ποοἰπ
«εϊ«οπ«Πεοπ, «Με 8«οο«ε,ο_«ονοΙτ οἱπο οοΠε Πο«Ιοπτοπάο ΕἰπινἱεΒππε επί Μπλ
ΙίοΙιο ΒοοΜοποελιϊί2πίσσο οοποο«Πε«: «πω. ΠΜ «ΙπεἱοᾶἱοΠοπ ϋποε Εο«:«οεο

(ππά πεπ «Ποεο οΠοἰπ Βοπ«Ιο1τ οπ ΕΜΠ Μοε) Πω; εποε «Πο ΚἰεοΙιο Μοτο
«·οοΙ«2ΙΜι ποποοποπ.

Απο «Μπ Βοι·ετοΙΙππΒοπ «Με ΙἰἱεοΙιοπΙιἱε«οεἰΒοε, «Πο Λάος, απο «Μπι
εοοπτοδοεο!ΠοΙ«ΜοΠοπ ΒπτνυἱοΕΙππΒοπ «Με νοεΙιΞΙ«πἱεοοο ενἰοοποπ Κἰεο|ιο
πω! Μπιτ, «Πο «Πο υπο ΡΙιί!!ήπ, Βο.«ε|ι:Η, Βοποί, ΨαεπΙ«ϋειψ τι. Α. νοε
ΠΠΠ·οπ, ω«π««, «Μοο «Πο θΙιεἰε!οπλοι'£ («Πο δΙαο2οπ από «Με Ι(ίεο!ιο) ἱιπ
Μί!!οδοΖίοε οίκο Γααπ«'ίι”οπροωοίποο!ια/! ΙΗΜο2οπ, απ «ϊοεοπ δρπ'Εεο «Με

Ρομπ «πω. 'Ποτε «Ποεοε νοε:·αποο: «Με εο«ετΙ«οποπ νοε «Με «ΜΙΕ
ΙἱοΠοπ ΘοννοΠ οσοι· «Πο «·οίο«!ο2ϋπάψο ΕΧἱοτοππ ποίάοε·Α««2οεί!ά!οπ ιπποε

Ι«οππ«. ΓεοἰΙἰοΙι ονοεοπ Βοἱ «Με «ὶοπποΙἱ8οπ ΒοεἱπΒοπ ΑπεΜΙ«Π1πΒ «Με

Β«οοτοἱ«ὶοο «ὶἱο..4££εἰὐι«2'ο Βοί«Με πίο·Ιψ «ο:Μ«·| ρο«ππάοε!. Απο «Ποποπ
Ψοε!κοπ ίοΙΒ« ίοι·ποε, όποιο («νοπ οπο!ι ποο!ι ΚοιππΙ'οπ :νἱεοΠοπ «Με
Βτοοτο- ππά ΚίεοΒοπΒοννοΙ«) «Με Μι θοεαπιπι2οο«υπ«οίοο«'π ΙἰοΒοπ«Μ οΜ·ίοί
Πάω Ρα·ίπσ:ψ που: οὶο!ι θοί!απρ ἱιπ οοοἰοΙοπ Βοποπ υοεσολαβΖο απο Πι

οἱοἔεοἱοΒοε ΑποεΙ«οππππ8 εοπΙ«οποπ Μ«. ΠΜ ΙἰἰεοΙιοπἔονσοΙ« ππά «Πο

δτοο«εΒοννπΙτ ονοεοπ Με θεππά «Με εοιποἱπεοιποπ οπεἱε«Ιἰο!ιοπ Ι«Μο ἱππἰ8
νοεπππ«Ιοπ ,,«Πιιπἰτ «Με ιποπεοΙιΙἰοπο θοο«:ΠΙοοΜ, νοΙοΙιοε «Μεο!ι «Ποπο Βοἰ«Ι««π
ΨΠε«Ιοπ Πι ποίποε εισοί/απ|ιοπ δαοο!απε ΒοΙοἱ«ο« νεοε«Μ, «Ιπε«:Ιι Εοἱπο

ΒποΙ«ππ8οπ 8οτεοππ« ννοε«Μ; 1) οποε «ΜοΠ νεπε«Ιοπ «Μο”«Ιο ΨοσοπΙιεί!οπ
«Με που·«οΙιι”οιίοπο οο2εαοΜο2, ππά ἰπ ἰΙιεοε Εεοἰοπ ΨἱεΕεππιΠοὶ« «Π1ε«:Π «Με
ϋΕοπ«ΙἱοΙιο ΕοΒοπ Βοοοπϋ«π. Ποε«««Ιο «Ποοο νοεεοπἱοἀοπποἱτοπ, κνοΙ««Πο

«ΜΒ «Πο ΠοΗοπ εεοποοπ ΟεΒοπὶοιποπ (εωω ππά ΚἱεοΙιο) ἰιπ Βοποπ επ
νεο!«εοπ νεπεε«:οπ, «Πο Εοε«νεοπεοπ«!ο ΒοΠοππ«ππ,ς ππά «Με 8ἱοΒ· «Με Εἱεοπ-

ΙἱοΠοπ ΡεοἰΙιοἰ« πω! ΠποπΠᾶπΒἱἔΠοἱ« ΠΜ «Πο ΒοινοΙ««πᾶ«ἱἔοπ ΑπἔεἰΠ'ο
ιπἱ««οΙοΠοεΙἰοΠοε Βοππ«Π:οπ επί «Με ΒοοΜ «Με ΚἱεοΠο απο επί «Πο ΓεοΜοΠ:
«Με ΎϋΙ!ιοε επεϋοΠΒοπήοποπ από Πο νοε ῇο€Ιἰοποιπ ΑποοΙι1Ποιππο 8οονοΠε2.
Ψἰε εοποπ ἱπ «Με ΤΙΜ: οιι«:Π Με Με ΒονοΙπτἱοπ που· |ιου·ειο!ιοϋολίψο
ΑπΕο!π·αι!οπ πππ «Πο Νο«ἱοποΙοἰτοΙΒοἱΙ: - Με: «Πο .Βοίάοπεοπα|ΐοπ Μι
ή «πω ποιπ1οπ5, «Ποοοπωπο ηποποΠι πω· τομε «ποσο. ο« Βοπιππ«Μ ο«:«:ΙοεΜο

«Ιοίοπεπεοεπ - ΜΙ ΜΜΜ Τ. Η π. 1001 Π.



272 , Επι, Με »πωπω 1'1οπνεα11οα.

Επι” "με Με Ι1ΐι·οΙιε, Με απο: παι·ο1ι Με μπω Μ1ττε1π1τε: 1ιιιιπα:ο1ι
εσ.·Μίεεε!π:!ι Με Πππο1ιαπε181ιειτ πει·εττετ, ααπ Με 1π Πεατεε1ι1αππ Με επ
Βαπε Με νο:1Βεα Μπιι·1ιαππε:τ 1ιεννιι1ι:τ πω.

(δει·ειπε Με νοπ πεπ Θει.;πε:α Μ: Οοπνεπτ1οπ παπι Βοινε1εε Με
θε1.;επτ1ιειΙε εα8ετ'α1ι:τεπ €εεε1ιιε1ιτ11ε1ιεπ νοη;πιι8ε πἰεπειι και· Ει·1·ιπι·ταπ8
π1εεε: απεει·ε: Βε1ιπαρταπις, 1ιιπεπι πει·παε επτννεπε: 1ιει·νοι·με1ιτ, πεεε
Μωαβ: Με Μάτ ότι Βεπε ε!εΙιεππεπ Μ) ΜτεΜΜιε:ι Βεσ1ι!ευει·Ιιπ!!πίεσε
Μελ! ίπ Με” πιατα, οπε: πειιε Με Βεατεοπ1ποπ :οειι. Βοποπ .Με
πει·ι21ι:!επ. ιι1εο Με: πιο1ιτ πιπεεπε1ιεαπ ε1απ, οΜ: εππ11ε1ι, πεεε πω· Βει·Ιιτ
τω: πω” σίε.οτε.
πο ενε1ι:1: Με ε. ε. ρι·οποιεττ'εοΙιε δ'αποι'π'οπ Ι.απεν18'ε ΙΧ. 1) Με

1ι1εε1ιο111ε1ιε πα:1επ1ετ1οιι πππ Με Ηε:ι·εο1ιπ1τ Με επιιοπ1εο1ιεπ Βεο1ιτε πππ
1ιεεε1ιιππ1ιτ πα: Με ,,εαπετιοπεε πο: εαι·1επι Βοιπειιιιπι 1ιιιροειταε." Με
πετ' Μπι Βε1ε1ιετπ8ε πια Βοαι·πεε απτο: θει·Ι ναι. 143? 1ιοετιιτιοτε μαι:
ιπετἱεε1ιε Βαπετἱοπ ειιτ1ι1ε1τ 1πε1ιεεοππε:ε πεπ εο1ι1επιπτιεο1ιεπ ποτε Με
Βαε1ε: (1οπε11ε, Με θοιιο11 ετε1ιε απο: εεϋπει·π Ηιιαρτε, Μπι Ρερετε. Με
1ιεττα1 νοι·1τε1ι:απΒεπ πεπειι ιιτηιετΙ1ο1ιε Τεπειι, Με ππε1ι Βοαι πεποπεπειι
Ρι·οεεεεε πππ πεπειι Με Ύει·ἔε1ιαπΒ`νοπ Βεπεποιεπ παι·ο1ι πεπ Ριηιετ -
οιΙεο ιι1ε1ιτ1ι1ε1ιε: Βε1ιπ:18ε Πια8ε. Ψεε Πεατεε1ι1ααπ 1ιετι·ιπτ, πο εναι·πειι
Με Βεεε1ιΙαεεε Με Βαε1ε: 1.?οπεπε -- ε1ιεεεε1ιεπ νοπ πεπ 1ιε:111ιι·τεπ θεα
εο:πατεπ - απ! Μπι Βε1ε1ιετπΒε πα Ψοι·ιιιε (1439) πππ επί πεπ θειι
ε111επ ει: Π'ει·ι·ιιι·ε πππ Γ1οι·επε νει·ινο:1'ειι α). [.απεν18· Χ!. πετ ἱιιπεεεεπ
παπα 111: Ρι·παΕι·ειο1ι 1461 Με ρι·πεπιετ. 8παετ1οα πα1'Βο1ιο1ιεπ, πππ Ραιιετ
Β1πταε Ν. πετ Με ΒαΙ1ε επ απἱνε:επ1ἱε π) πεπεπ Με πε:1ε1ιτετ 4

).

Βιιε 1”:επεπε1εεΙιε θοαεο:πετ νοπ 1515 1ιετ:α1' 1πεΙιεεοππε:ε :Βρετ
Ι1ε1ιε Βεεει·νοτ1οπεπ πππ Αππατεπ πππ εναι·πε ποπ ποπ Ρε:1ε.ιπεπτειι ιιἱε1ιτ

πππεποιαπιεα. Π1ε πεπτ'εσπειι θοπεοπίατε πιι€εεεπ ωαι·Μπ ΜΜΜ .οεπαἰ!επ
παο1ι Με Με Βο1'οι·ιπιιτιοα Με πα:1επιετ1οπ Μ: Κ1ι·ε1ιε Με: Με Ρι·οτε
ετιιιιτειι εαερειιπ1:τε. 1)1εεε παπε:τε πεπ Βεο1ιτε1ιεετεππ πε: ΙΜι·ο1ιε ἱιι πεπ
Τε::ιτο:1επ, ντο Με ιιοε1ι εΧ1ετ1:τε, α1ε1ιτ. 1Μιεπεοενεα18 1ποππτε Με Με:

Βεεε1ι11πε:τε Βεο1ιτ πει· Κιι·ο1ιε πιιι·ο1ι Με εαπ δεί1'επ πω· Μπλε πε
εεπεπεπεπ νετίει'Ιιαπρεπ είπεε!πει· 1πι·ο1ι11ο1ιε: Βεο!ιτε επ Ραι·ετεπ δ

) α1τε:1:τ
ευε:πειι, πε ρ:1νι1επιπ 1ιε1:επιιτΙ1ο1ι 7ιει'πε απαίοπε Απεπε!ιπαπ9 κα!πεσεπ.
8ο 1τοαιαιτ Ψα:π|κϋπεζο ε) επ Μπι Βεεα1τειτ: ,,Μπιπ Μπιτ εει-πεπ, Με Βαείε
Με Μ: Βαερίσ1ιαι·απίε: Με· 7ε:|ιπί1'πτ”πεεε πωπκ·πεπ Κίτε!ιε πω! δ1ιιαί
:εστω πα .πο/εποε Με 18. ΜΜΜ. Με μι” πιό!τεία!τεΝίε|ι, Με.: Με'

1
) 51ο 1ιππετ ε1εΙι ται ιΞε1ιτειι Τειιτε, εποε Με 1ιε1 Μαπε1ι νο:1ιοαιιιιεππεπ 1πτε:

ιιο11:πιιι.ςεπ πει: Βϋεεπ, Με ιι:επιπατ. 8απετιοπ (Μ11πετει· 1854) Θ. 1 π. πππ τα πε:
Β11ιΙ1οτ1ιεοπ Ρετ:ααι 1Ρπι·1ε) Τ. νι. πο!. 1273. Βαεεπ πππ 8εΙιπΙΙε (ια ν.11Ιομ'ε Α:επιν
ΙΙΙ. 8. 128) ε:11ιΙπι·επ Με πι: ιιππο!ιο. 8οΙπιιιι πεπει;ειι Μ: Μπιτ. (1π Νέεππεε·'ε Ζε1τ
εε1ι:11°τ πι: 1ι1ετοι·. 'ΠιεοΙοειε 1858 Η!. Ι·Ιε1'τ).

1
) ΙΙε)°εΙε, “Με”. 1ε1ι:1ι. 1
'. Τασο!. Π. Μ., 1. Ποπ.)

π
?) Με. 1 επι: ποια. πε τ:επεπ επ ρεεε.

Δ
) α. ϋΙιει· Με πεεε1ι1εΙιτε Μεεει· ιι:επςπιετιεο1ιεπ 8επετ1οπ: 'Γ:ε1τε πο: π:ο1τε

ετ 111ιε:16ε πε Ι'ΕέΙ1εε 13εΙΙ1εαπε ςΡει·1ε, 1731) Τ. Ι. Ρ. 11. π. 211.

5
) 8ο ει·ΙιιεΙτ Βιι1ε::ι πιι:ε1ι Ρερετ Παπ:ιππ νι. 1523 εταιε1αε Μτο1ι11ο1ιε Βεοπτε.
(Η' Ρ1ι1Ι1ηιε Κιι·ετιεπτεεΙιτ Π!. τι. 387 π. Ψε:α1ιππ18, Με ετεπτΙ1ε1ιε 5τεΙΙαπε πε:
Ικατ1ι. Κ1ι·ε1ιε @Μπομπ 1855) 8

.

15.

ε) ι
. ο. ε. Μ, π.
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ι·ε|οι·ειαιιάί 1) Με Με· εεεε1εΙΙεε Βεενν1οΜεεε Με Με ε1ι·οε εεει·ε Βε1'11ειτ.
Βε-εε εεεεεεε 1'ι·ε111οΙι ει·ετ εε 18. ΜΜΜ., εεεεΜπι Με ΒιεετεεετννιοΙιΙεεε
ει·ϋεεει·ε Γοι·ιεε1ιτι1τε €ειεεοΙιτ Με."
Κειε εεοειει·, Με Μι· αεεεία!ε Μεπαι·Μι Ι.ει!νν18 Χ”. νει· εε,

ενεΙοεει·, εεε1ϋ1Μ ειιΕ Με: Μ' Μπιτ ε' εετ πιοἰ“ Με νοε Με Με· Απε
ΕΜΜιεε εε1εεετεε Ρι·ιεειριεε Με ,,πιοι1ει·εεεβ οεεει·Μιε1ι·εεοεε ,,ΒΕεετεε"
ρεεε Με Κιι·Μιε εεεεννεει1ετ Με. Βι·, ννεΙΜιει· Με ΙΒΜετ νοε Νεετεε
εε18Μιοεεε Με, Με· Μιεε εο Βει·ι·εεεεϋΜΜΒ πει! 1ετοΙει·εεΦ ρεεε Με
Κεεεο11εοεε Κιι·ο1ιε. Με Με Ρερετεεεεε Με νοε Με εειιι·ε'1ι·τε Ιε
εεειει·ιι·πεε Με ΒἱεΜιΒΒὶΜιεε Ιεεει·εεΙει·εείε|Ιε επί1ι·ε1, Βει·ιεί ει· Με Κ1ει·πε
νοε Ε'ι·εειιιειοε ειε 16. Νονειεεει· 1681. νοε Με 137 1'ι·εειοε1εοεεε
ΒΕεοΜ3ϊεε ει·εοΜεεεε επι· 84, πω! Μεεε, ἱε Με |πϋει8!ιε!ιεε 0οπιἱ1ἰεε
νει·εειεειΜ1: εεε νοπι Ζοι·εε Με Ι(6ειεε εει1ι·οΜ, @Με ε1Μι επι· ΠεΜε
τεΝοε Με ε. Αι·11ΙιεΙ Με. ΙΜ εἱεειε εο1Μιεε Τει·ι·οι·ιειειιε Ιιοεπτε νοε
ειεει· Ρι·ει!ιειτ Μι· Πεεει·εεεεεεε 1ιειεε ΒεΜ εε1ε. 8ο εεετεει1 Μι· Ρετ
ιειι1ετοι· Μι· εεΠ1Ιιεε1εοεεε Αι·τι1ιεΙ - Βοεεεε1; εείεειε Βεοι·ε1ει· .Με
βετ11εε Με με Γοετειεεε!εεπ 1681 Βε1ιείε Μι· ΑΜ'εεεεε8 Μεεει· Αιτι1ιεΙ
νει·εεπιπιεΙτ Βενι·εεεεεε ΒιεεεϋΓε εειεε Με ,,8εοι·ει€ιι·ε Με Μ1ιι1ετει·ε 0ο!
Βει·1“ εεννεεεε α). Μ'Μιι·εει1 Μι· Γτεεεϋεἱεοεε ΚΙει·ιιε Με .Πειτε 1626
Με Ρερετ Με Με ”νἱειειΙε εεριι1: Βοο!εεἰεε . . . Βεϊεοοροι·εει . . . οιιπι
1είΜ11ει111Με ει|ει“ εεει·1ιεεετε. Με ίι·εεεϋιεεεεεε ΒιεεεΜε 165011ιε Μεινε
Με δεεεεεἱετεε Με οΙιει·ετεε Β1οΜει· Με θ!εεεεεε εει·1είεε; κνΜιι·εει1 Με
εεΙΙιεε ΒἰεοΙιΜε Με .1Μιι·ε 1653 εεεΜεοΜιοε Με άο8ιεεεεεεεε Εε1εο!ιε1

Μεεεε ι1εεεεΙεεε Με ΜεοεεΜ 1ιοοεε1ε Αιι1οι·ἰτΜ εεει·1ιεεειεε, ερι·ιιο!ιεε
Με: Μι·εΜ εἱεἱΒε ειεεεεεεεοΜει·1ε Ρι·Μετεε Με θεεεε1ΙιειΙ εεε. Βίεεε
Με: Αι·ιιΕΜ ερι·εεεεε Μι· Ι(1ι·ο!ιε Με θεννεΙτ ϋΙιει· ),πε1ΠΕεεε Πιε,ε·ε“
Με Μπι Ρερετε Με ει·1ιεειιιε ]ει·ιει11ε11οειε εε 8). Με ενει·ι1εε Με:
επεσα/επ. Πει· Ρερει 4) Με εεπι|1Μι Μεινε Με ΒεΠε: »ειιετοι·ειε Βόε1.“
Με Κ1ι·οεεενοι·ετε!ιει· ΒειιτεοΙΜεάε, Πεεει·εε, Βε1Μεεε, ΡΜεεε, ΒΜιεεε
εεε Βεεεἰεεε 1ι·ετεε Μεεεεε Με, Με! [Μ1101:ς ΖΙΚ δ) εο ννἱε Με ει·
εε!ιΜε ε), ννΜεΙιε Με εεεεεερι·οο!ιεε - Βοεεεετ εε Μι·εε Βιιιτεε -
εεΙιειεπ .ε·ο!ε7ιε εει·ιΞεΕ -
Με εεΙΙ11ιεειεεεεε Αι·111ιεΙ, Με θεί!τ'εεείεειιω, Μπι ιεεε Με Μεε1ει·

Με ,,ΒεειεεεΙιετ1ιοΙἱοἰειεεε“ Με Με εεε Βιεεεεε· νει·εο1ιεΠεε ιεϋοΜε,
Μ; εεεε Μπι θεεεετεε Μάι! Με· ι·ει·Ιι2ίι”ε?ιεπ Ε.ε·Μεεε εεΙουιεειεπ. ΙΜ·

ενιι1ει·ερι·1οετ Με εεΙΙιε1:, εοννἱε Μιε θ!εεεεε πω! Μι· νει·ίεεεεεε Μι·
Κἱιοει·. ΙΜ· Με Με ιἰεει ει'ερ·ει“εεεε Ψόάει·.ιι'αεά Με· ΙΩ'π·Ιιε, Με Με

@ίπ ίπ Γο·ενιΜ·είε|ι εποε /ασ!ίεεε εε.ιει'2τω, Ιιει”ε ι·ει·Μ!ίΜιεε ΜεεεεεΙ,
εοει!ετε ει· Με εἱεε εΙοεεε Ποο1τἱε εεε Εεεε πει· Μ. ει·εΙι1.1εΜι εεεεννεπι1ετ
ννει·ι1εε, ενο ιειιε Με Κ1ι·ε!ιε ειπε ΒΜιιειεε πποειιιιι ΑείεΙΙ νοιε (Μεεεεε
εε ει·ιειςεε νει·ειιοΜ.

1) Με. 5. 20.
η Αι·εεει1, ΜεΕο1ι·ε Μ Βοεεπετ θ, 12 ε. 161.

Α

ε) ει. Πε εεε” νοε σει· εεΙΙιΙιεε1εεεεε Κιι·οΙιε (ι1επτεο1ι. Ι·'ι·εεΜει·τ 1823)
£ἰΙΙα, ΒΜείε Μετ Με ε. ε. ν1ει· Αι·τ1ΙιεΙ Με ΚΙει·εε (ι1εε1εοε: Μϋπετει· 18114) θεει·Ιεε,
Μ 11εειετιειιε ΕεεΙεεΙεε εεΙ11οεεεε (Μπι. 1720).
ε) Αιιεε πειεΙι Με ..Ιειειεε Ιεεοε. Ρ. Χι. ιε 1'οι·ιεε ει·εν..“ ΜΙ 81°οεαΙι·α2 ΜΜΜ

νΙειΙ. Πιεε. Ι. Κ)
.

8 Με. 59 ε. 448; Βο.εΑ·ουειιε, ιεοειιιιι. «Με. Τ. Με. Μ!.

ε) Με 8οΙιτε1εεε ΙΜ εεεεει·ιιοΙα Με ΒοΜιονεεν Ι. ε. ε. 216.

θ
) ΒοΙιοενεεν με. 223.



?Η Με", «Με Μ«Πεο!ιο 0οιινοειιοιι.

Χ

Πει· ειιεοΙειε Με, ο«Με νεεε ειιιε ΙιεΒ«ιι· νἱΠ, «Με ,,ειο«Μεε«ι
διεει“ «ιιε«ιε Πιάνει· ι«ιν. Με :νετ ιιι «Με Ι«ετιιοΠε«ειοε εοειεειεεεεε
[.Ιιε«Μι·ε ε«εεο Βεινιο!«Ιεεδ, ε!ιοι· «ιει·ο!ι «ΙΜ Β«ε'οειεειιοε ιιιΙ«ιε«Ιιεεε ε«εεο

Βεκε1«ειεε8 «>εεειτοε. Πιο -Βεί«ιεειειιοε νει· εε, νοΙ«:!ιο «Με ΡεΙ!ε«ιιιιιε
«Με ΎϋΙΕ«ιι·ϊεοιεοιτ, «Με 8«ιΙΙιε«ετεε«ιιι.ιιιοιεεεε εεε". ἱε «Με Ηιιε«Μ «Με
Γει·ει«ιε νοει8ει«ιεε «Μ ίε«πο ρεεε: ω. Ψο «Με ΙΜειωιι «Με ει·ϋει«ιε,
ε«ι!ιοε «Με Με” «ιειετιεοε«ιεε Ποιεοιεεεεείτ, νο «Με εεει.ει« «Με ι«ιωι.«ι
εΜΜ ιιι«ιιιι· επειτα νιι·«ι, εε ΜΗ «Με Ρι·«ε!ιειτ «Με Οοι·ροεειιοε«ιε, «Με
ΓειειΙΜ°εε«Ι «Με Ρ«ιι·εοε εεε ιε «Με Βιιιιε«ιε«ιοε 8«ιΜιιε«ι «Με ΕΜΜ
«ιοιεε«εεεε. Ψεεε«ιε«! «Πισω ειο!ι «ιει·οΙι «Με ΒεΙΙιεεεἱεοιιο ΒοΙιιεει«ι "Με
ἱε «Με εοιεεειεο!ιοε Εεε«Μι·ε «ιει;νι«:ιωΙ«ο εεε Με εεε Β«ινοΙειιοε εεε
νε«ειε εεε «Με νει·«Μ, ειιιεεω «Με εε «Με οοι·ροε«ιιινοε Ι·'ε«ε!ιοιτ Με
Βοε«Με ε«ιεεεεειεο!ιοε (Μιε««ι «ιιιι·«ι!ι «εεε ειιιωω Νοε«πιοε «ι!ε «Με «Με
θιιΙΙιο«ιειιιιεεε εε ι.«εω @μεμε νοε«ιοε. Βε ειιιεειο νεεεε«:Ιιτ νοι·«Με,
«Με «εεε ε«ιΙιειοεοε Βιεε «Με Β«ιεεεο!ιοε «ιιιι·οΙι «Με δοΙιαύΖοπε «Με
Βε!ίσπα!ίσειιω εεε εΙΙειειεςοε Ζοειιι·ο«:!ιο!εεε εε «ιειεε«ιε. 8ο Ειπε «ει,
«Με ιε «Με εοιεεειεοιι«ιε Εεε«Μεε «Με εοΠ«ιε«:!ιο. ιε «Με 8οι·ιεεειεοε«ιε
«Με ε«:Ιιειοεο Γεοιειετ, «Με ιιι-«ειι«ει «Με Κιεο!ιο νοε «Π«ιε«ιιε ,,ειο«Μι·ε«ιε
Νεα” ΒοΗΣειρίε νεε«Μ 1

). Πε«ι Βοεεε«ιτ θ. «Με Ψ«ιείιιεε«ιι· «Με οι·νεεε««ιε
,,«ιο«ιΙει·«ιτιο «Με εεΙΙΜεεμ νει· οι: ιιε«:Ιι. νοΙ«:|ιοε μεμε «Με απεΙι'ο«ιπι'εαΜ
δ'2«ια!εω·ολω!Ι«πει, «ιοεεεε Ρι·ιε«ιιιιι«εε «Με «Μετεο!ιο .,ιεο«Μεε«ι 8ιε«ιτήε«ιοριιι·ε
Με, εεί8«πε«ιιεε Με. Ει· Β«·Ι«εειρίιε «ιεεε«:!ιιο«Ιοε «Με εεΒιι|ιεειεο!ιο Β«ι«Ιο
θεεειεεεε: ..άιο Βιεοιιϋΐο εοΜε Με Αεεεεεει; εποε Αιετεε«ιν·ειτ εε «Με

Βιιιιι«ερΙ«ιο«π Βο!ιεε«ιοε, «Με «ΪιιΜεάἰσΜπ επ£ερεἰιιρε απ.: «Με διαε2ερειεαΙι!.
Β«ι.«Με2 παπι! «Μεσα ΑΜ... «Με αποΜϋεί«Με Με! «Με άι·ρει·ΖίαΙιεϊ«:
δσ|ιειείεΙιε!εί. Βιι«ιεεο ε«ιειιτ σε «ιε;«ειι€ε Κιι·οιι«ε, νοΙ«ειο Με «πω. «εεοε
«εεοε«ιε, νοει ΠεοΙιΙιε!ιοε Οο«ιειιιιιιιιτο 8«πεεεεωε Κοερ«ιε, «Με Εεεε”
ο«Με Ζνα2ι'οπαΜίε«:!ιο ιιεεειιιο!ιοε νοΙΜ, εε «Μι·«ιε Βιιι««««ι «Με Χϋειδ Με,
«εεεε νοε «Με Μάιο!. Κιι·οΙιο 8«πε«ιεετεε, Με" εοΙΜεο!ιοε Κ6ι·ροι·."
Βιοε«ιε Βγει;«ιει εεε«ι!ιτε ίιιιι«Μια!6 «Με Κιε«:Ιιε «Με Γεω·σεί«ιπίσειαι 8)

«ει. Ετ νοΙΙ«ε «Με Ρειειει επί «ιἱε«ιε !ιΙοεει·ε Βιιεοενοεεεε (ιιειιεεεεε
ε«ιεοι·ιε) Ιιοε«:ΙιεεεΙ«εε, εεε εεετείιτ Πιιε «Πο Βο8ιεεεε8ε8«ινοιτ (εειιιιιι€ι1ε
3«ιι·ιε«Ιιο«ιοειε) ή. Πιο ΒΕε«:ιιϋί«ε ΜΜΜ Με θονεΙ« «ιειεια«Μιιιε Με
θιιι·ιετεε, «Ιιεε«ιιο«ι Με νοει Ρειιετ εΜΜ «ιοΙιεεει8, νοΙ«:!ιοε «Με Β«ε«ι!ιοΕ«ιε
οοοε«Πειι·ι ε«ιι δ

). Ι.«πετει·ο εσεε«ιε ἱε «ιιε«ιει 6«ιεειεειεο!ιοε θοε«εΙ νοε
ιιεειειοΙτ «Με «Με Ρειιει πε θοεἰ«:Μ ειπε ε), εεε Ιιε!ι«ιε «Με οιι«ιι·ιι0«ι

Ηε«:Μιο!ιο διιι·ιε«Μι.ιοε. Πιο Κιεο!ιο εοι Εεε 6Ποειιιοε-εω!ιτ!ιοεεε (Μ
ιε«εενοεοε ,,ε«ειιιε ροΠ«ἰοεε°° 7), εοε«Μεε οιπο εοΙΙοειεΙιε«:!ι ἔοΙοἱτο«ο,
πω· «Μπι Βιιιιιι«ι ετ«ειοε«ιο (ε. ε. εενοΙΙΕοειιεοεο) (ΜεοΙ!ε«:ΙιεΕτ, οιε
,,«ιοΙΙοειεει ιε ιιιο«ιι«« «πιω °8). ΠΜ Ι)ι«ιε«ιε «Π«ιε«ιε Υ«ιε«ειεε, «Με Πρ"

ή ε. Με” «Με νεΙιΙιοΙι«ι Ποει·εοΙιείτ «Με Ριηιετ«ιιι
ιε Ειιε«ηιε (Β«ει;«ιεεειιι·ις 1860) δ. θ Π.

η Πιειοιι·ο «Με νιιι·ιετ. «Με. Π
.

«ι. 7'.

η .ΜΜΜ Έ«:Μοειι .Με (Π«ιε«Ιιειιιι) «Μ ειιιιιι ε«:«ιΙοσιεο. ΒιιΠιοει ι763--$?'Η 'Γ. Π'.
«ιεεεεεε ιειιεοεοε«Μεο: 2εο«:ει·ιε, Αιι«Πεει·οειιιε Ριειιιιι·. 1764. 'Γ. Ο.

^
) Γεει·οε. εεε. Π. 5. 8 εεε. ν. 8. Μ..

Μ

Η ΕΜ. Τ. Π. ο. ι 5. 2 ε. 272.

ε) Εεε. ε. Π! «ε.

'ή Εεε. σ. Π. 8. 5 ει. 381.

ε) Εεε. «ι. Σ
.

δ
. 2 ε. Με.

εεε «Με εοοιιιΙιο!ιο 0ι·«ιεεεε
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αιιαΜε Βιιιε1ιε1'ε, εεἱεα ΒΙεεεε Μειιαατει·ε, αἰε1ι1θε11εε εεααει·α αει· θε
αιειααε. Πεε ἰε1 εεε-ι· αἱεΜ: Με ΙιεαιεΙιεεΙιε, Μει·ει·ε|ιιεε1ιε Κιι·ε1ιεανει·
1'εεεααι.ς, εεαΜι·α Με ρσ·είεε!απΖόσεΙιε ΠεΙΖεμεΙερο!εω. Β

Βιιε 1'εαι·εαιεαιεε!ιε 8γετειιι νει·ειεεετ ιαεε ευρα Με Βεεαιε ααα
αεΒεα Με Μι·εα1 εειαΙιεααε νει·ίεεεαιιε αει· Κ1ι·ε1ιε. ενεαεε!ι Με εια αατ
ι·εεατΙἱε!ιει· θεννε!ι εαεεεετετιετεε, Ι1αεεει·εε, ειεαιαει·εε θειαεἱανεεεα .,νἰει
ΜΠε ετ ειι€ειααε εεε1αε“ Μ, Μεεεα ΟΙἱεαει· νεα Βίαεαι θεει·Ιιεαρτε ααα
ααι·ε1ι Μεεεε νεα αεα Βιεεαϋ1'εα ια ε1εΜαατει· Ψειεε εφαπίσελ τεἔἰετ1:
πνει·αεα 1

). Ρερετ ()1εαιεαε ΧΙΙΙ. νει·ενιιια Μεεε ίεαι·εαιε.ιιιεε1ιεα Ριἱαειρἱεα
ια εειαεαι εια αεα εωαεωε νεα ΜΜΜ Μεεεεεα Βει·ιεΙαετεα θεαεαι·
αεαιειαεα νεια 14. Με:: ΠΜ, Ηεααιειαι εεΠιετ ενιαει·ι·ιεί Με, ααα ενεαει·
εἱε, αεε!ι Με θταααεαπε αει· Επι" Ραπεία!ετεπ 1”εααεα ΒἱαΒεαΒ ια
Με ατε1ΜεεΙιε Ι.εεεα.
Ιαεεενειτ Ι.επτει·εε ααι·εΙι αεα .Ϊε.ιερΙιἰαἰ.ι·αιαε α), ααι·ε1ι Με αεααι·εα

Με Με!ιεα εει·α1'εαεα θεα2ι·α!ίεα2ι'επε- ααα Βευειαιαπάαφε-8γετεαι Με
ΡεΙιεειεεεετε εεεεα Με Κιι·ε1ιε εεεε1ιε!ι -- αατ Με Κιι·ε1ιε αεΒεεεα αιο
τεετιι·τ ει

). Ια ω. α1εα1εεεει·ι·ειεαιεε1ιεα ·ι·ι...ιιω.· εαεα αεαι Βι·ϋεετεα θεαἱε1ε
Με )ετειΒεα αεαιεε!ιεα Ι.ααΜε εναι· Με 8ειαειαε Κιι·ε1ιεαι·εεατ Ιιει·ιεεεεαα,
Με Με Μαιο!. θεαιετειαειΙε επι ΒιιΜα Ιαιαιεα 4). Με θεεετεεεεααε Με
ει·ετεα θι·εεεαει·ιεΒε Με Β'ι·ιεαι·ιε1ι ε1ιαιια1 “ετ ααι·εανει; Με αεα (Μαια
εε1εεα Μι· θεανεατἱεα αΙιει·εια. Ψ1ε ΒεΒεα αεα αεεεραιαιειααε, εε ω:
Με Κϊι·ε1ιε εεεεα Με ε. ε. Κιι·εαεαρταειααΜ, Με νει·ει·ααααιχεα αει·

εεει·ι·Ιιε1α. Βεειει·ααθεα νεα 1880 Με 1858, (ε. Β. ααι·ε!ι Με ΙιεΕεαατε
εερεειιαεαε αει εεατιιαεα1ι ν. 1819, Με Πι·ενε Ρει·νεαει·ετ αεα Μ ρι·ιαεια
ν. 1880 ααα Με αιεεα. ΒεαΕεε!ιι·ιαεα ν. 1851 ααα 1853) ριετεεαι·1,
ααα ειαα εἱε ΑΠε ααι·εΙι ω. Βεε1ιτεετεετ Με Μαι Ι.εαεα νει·αι·εα,ε1.
Ααε αἱεεει·, Με Με Με εαεα 8

.

4 ε. 5) ααι·Βεετε!!τεα ΕαιννιεΕΙααε
Με Βεε1ι1ενει·1ιε11αιεεεε αει· Ι(ιι·εΙιε Μια 8τεατ, Με εε εἰε!ι νεαι αιω
ε11ει· εα Με Ματ ΒεεαΜε1 ω, Με: ειεΙι ειαει·εει1ε ει·αεαεα, Μεε Με αι
Με αεαεετε Ζεα: ειαε ειι·εα,ςε Ααεεε1ιειααα8 αινιεε1ιεα αεα Αττι·1Βα$εα Μι·
Ιιειαεα θεεναΠεα αἰε1ιτ ε1ετ18είαααεα ω, αααειεεἰτε @κι αεια· αει·εαε
Ιιει·νει·, Μεε Με ααι·ε!ι Με δεκαεπΣι“επ ραΜΜ'α·Σε 8ε!ασ!ε!απαεωει'2 ια
αει· νει·ινιΜαα8 ιΙιι·ετ ΑαεεΙεεεαΙιει1εα νεα αει· Κιι·εΙιε :Με εω.εεω.
Μεεεεεπ ιιναι·αε. Με· 1'ι·Μιει·ε, εεί!ευείΖαχε Κειιιιιί αει· ενε1ΜεΙιεα ΒεΒεα
Με €ειεαιεΙιε θεατα11 ματ ααι· είπεεΖαεπ Με Παει· 8ε1αε1εταααι81ιεα ειπ
Μεεεεααεα ΒεαΜεα; Μ παει· Μεεεα Ααεεεαε ἱα ΠεατεεαΙααα εααε Μι·ια
Βεεαιαα, Μεε Με Κιι·εΙιε νν1εαει· 1α αεα Βεειτα Παει· 8ε1εε1ειεααιΒΒει1:
ἰα Εἱτεα!ἱε11εα ΔαΒε1εΒεαΙιε11εα Βε1ιειααιεα Μ, εε 1ετ ΜΜΜ Με.
αἰεεεπ Καιαρ/` Με απαπ2'ει·ΜεεΙιεπε Βεε|ι!εαεεί!ε, Με Μετει·ϊεε!ιε ΒεεΙιτ
αει· .Ιία·εΙιε εεωίεεεπ θ). Ψαι·αε ιαιια εια' Με 'Πιεειἰε αει· Με εεεεαιαΙιε

1
) ΠεΙωπϋε, αεαι. Κειεεαιεαιιιε (Μϋαε1ετ 1861) Ι. 816. Αααα Με αεειτ. Ρι·οτε

ε1αα1εα ενοΙΙεα Πιι·ε 8εα1'εεεΙεα Με εια ε11'εα1Ιιοαεε θειαεἱααπεεεα αειι·εεαιετ α·ιεεεα.

ει. α. Π. Βε1ιιαει·, Με επεσα. εεετ. Ι. Με. Π. 8. 80.

8
) ΡεΙα.εεΙτ, 8ααιιαΙααἔ αει· εε1ει·ι·. ΜΙ”. ε;ε1ε1Ι.8εεετιε. ΜΜΜ, ΗεααΙ›αεα αει·

Κ. Β. Υει·ει·ααααεεα @Πω 1848, 1856, 1859) 3 Βαααε.

δ
) .Διι€. 'ΠιεΙαει·, αει· θεια. ΓιααΙιεαεεη; 11αι·ε1ααι·,<; 1850) 8. 228 8.

1
) Π'. εαεα 5
. 8 ααα Με (Σεαετααιει· ααα 8ρεγει·ει· 5γαεααΜειαιεα.

6
) Βα. ν. 8. 281 α.

θ
) ΒΙιιαι.εεΙιΙΙ, εΙΙιςεαιειαεε 81αε1ει·εεΙιτ. (Πααε1ιεα 1852) 5. 9 π.: ,,Βει· ΙΜο.πε

|αι·ιαει·Ιιε Ζα.παπα αι εαεα Πα 5αιατει·εεΜ Με: εααε ενειιειεε Με ΙΙει·Ιι: ααΐιαίαεεεα.



278 Πει”, Με !ιιιι!ιεεΙιε Ποιινειιιιιιιι.

!ιεεΙι·ειιιι πιιι· ι!ειιιι ειιι Ιιιετοι·ιειιΙιεε Βεειιι ειιιιιιιι·ειι, νειιιι όεεεειι |'αι·ιδι'ιιοΙιε
ΙιιιιεΙιιιιιιιιιΒ ἱι

ι

α!|επ ΤΙιει!ειι ειι ιιΠειι Ζειιειι ιιιινει·Ιεπτ ΙιεειιιιιιΙειι Μπι»,
ει: @εε εε νοι· ΑΠειιι ω” ιιιετοι·ιεεΙιεε Βεοιιι ιΙει· Βιιιιιτειςεννιιιι, ιὶιι ιΠε

Κιι·ι:Ιιε, ιΠε νεειιΗειι, Με οοι·ροι·ιιιιοιιειι ιιιιιι ὸἰε ιιιιΙΜάιιειι εειιιι·ει!ιε ἰιιι
Βεειικε ι!ει· ιιι ι!ει· Βοιινει·ιιιιειΕι ΙιεΒειιιιειι Βοοιιτε ι;ενιιεεειι ειιιιι. Ψει·ε
Με Κιι·ι:|ιε ιιιιει· ιιιιε!ι ιιιιε ιἰειιι Βεειιεε ειιιπειιιει·, Βίοι· ιι

ι

Βειιε ετε!ιειιι!ει·
ΒιιοΙιτε Βε!ιοιιιιιιειι, εε Μ: ιΙοο!ι ιιιιιιιιτ Με Νιο!·ιταιετειικ Με· 8εΙΙιει:
ειιιιιιιι8!κειτ ιιἱειιι Ιιεννιεεειι, Ιιεεοιιιιειε 6ο ειε ιιιιεΙι Βει:Ιιτε Μαιο, όἱε !ιειι€
ειι 'Βιμ Με είαιι!!ίι·Ιιε Ιιετι·ιιοιιιει νετιιειι. Πειιειιιιεε Ιιειιόειι εε ειοΙι _ι

ιι

Με: ιιιε!ιτ ιιιιι Με ,,ρι·ιεειι·ι·Ιιε!ιε Ψοιι€εννιιιι“ ιΗιει· ιιιι€ειιιεεεειιε Βεειιιε,
εοιιι!ι>ι·ιι -ιιιιι· ιιιιι σε ιιι ω· ιιιεειι6Βιο!ιειι διιι·ιετΙΜιοιι Ιιεεειιιιειι ΒεοΜε
εκει· Κιι·ε|ιε, ιιππ! - ννιΠιι·ειιό ιιιιιιι εειι ι!ειιι Μ. διιιιι!ι. Με: ειιιεε!ιιε ραϊρεί
ἰίσλε Βι·ι·Με ιχεειι·ιιιι>ιι Μ: - εο ιιι·ιιι·όειι ιΠε ίπ άει· θυπυαιΙ'ώπ €ιιι·ιιιι
ιιι·ιειι Βε`ϋοεσαππεο|ι£ε εκει όιιι·οΙι ιΙοιι δοεοριιιιιιειιιιιε ει·ιιειΙιο!ι οοιιιεειιι·ιτ,
"ιιι ιιιιι· Κιι·υ!ιε Μπιτ πιο ιιιιΐεεεεΒειι, εοιισει·ιι ειειε νιιιιιιιιΜ. Με Με:
ἱιι Βεάε ετε!ιειιόε ,,Αι·ι νοιι ΒεΠιειειειιιιιιιικειτ Μι· Κιι·ι:Ιιε·· ιιι πιει· νει·

ενειιιιιιε Ειπε: ι·ειιι Βιι·ι:ΜΜιειι Αιι€ε!εεειι!ιει€ειι, Με εἰε ιιι ει:: θειι
νειιιιοιι ειιιιιιΙΜ Μ, :Εεεε Μι ει!ει·ιιιιι€ε ,,ειιιι: 1500 διιιιι·ειι“ ιιιι ι·ειι|ι0
Ιιε|ιειι Βἰιιιιε“ ιιιιιιεεεΙιι·ιιιιιιι: Ιιεετειιι!ειι.“ «Πεεε Βε!!ιειιΠιιιιι€Βειτ ιιι! ι!ιι·ειιι
Βεο!ιιεεεϋιειε -- Πει Με Μειοι·ιεο!ιε Βει:!ιι άει· Κιι·ι:!ιε.

ε. π.
ε. Μ. 2. Πιο Βεο!ιιεΙιεειΒιιάιμτεΗ Με ΚἱιοΙιειιιε-ιιΜε ἱιι

Μι·οΙιΙιεΕιειι ΒεεΜενει·ΙιιιΙιιιιεεειι.

(Με ΒειιειιιιιιιΒ Με Αιιει!ι·ιιοΒε: ,,θειιοιιειι ιιιιιιιι νι8ειιιεε“ ,,'Ι'ειιιιιοι·ιιιιι
ι·ιιιιοιιε Ιιιιιιιιιι.")

νου νοι·ιι!ιει·ειιι ιιιιιεεειι Με ιιιιε ειιε!ι Πει· Βεδειι Με ιιιιιιεΒι·ΠιιιΜε
Πιιύει·ειεΙΙιιιι€ ιΙει· ,,Βιιι·ΙιιοΙιει· οοιιίει·ειι$“ νει·νι·ιιιιι·ειι, Με ιιειιιιειο!ιτιι;ε :Πε
()οιινειιιιοιι ιΠε Ψιεόει·)ιει·ετε!!ιιιι€ «Με οειιοιιιεο!ιειι Βοοιιιε ιιι ειιι!ει·ιι ιιΙε

Μ'ι·ι·|ι!ιΖ·Ιιεπ ΠεοΜενει·Μι!τιιιεεειι. Πιο θοιινειιτιοιι !ιεειιι;ι ιιιιειιι·ΠοΗΜι ιιιι
Ν. Απ.: ι!ει· ΒιαΙιἱεεΙιοΙ' ιιιιιιε Με Ιείι·ι:Ιιίτ'οΙιεε Ηιι·τειιειιιι ιιιιι:Ιι ιιει· νει·
ι”ιιΒιιιιθάει· Κιτε!ιειι€εεεωε ιιιιιι «Με εεεειιινίιι·ιι8ειι νοιιι ΜΗ. Βιιι!ιΙ δικ
Βε!ιειεεειιειι ΒιεειρΙιιι ιιιιεπιιϋΙιειι. [Πε Ποιινειιτιοιι !ιεειιιιιιιιι: ίπποι· ἱιιι
δ'. Απ.: ,,Πειιει· Με Μκ·|ι!ε”οΙιεπ Βεο!ιτείεΙΙε, νιιειο!ιε «Με θΙειι!ιειι, :Πε
εοι·ιι.ιιιειιιε, όἱε μίε!!ίσίιεπ νει·ι·ιο!ιτιιιι€ειι ιιιιά Με ιιιἱι: ιιειιι ρεία!ίι“ι·Ιιεπ

Βε ιιιιιιιε ειιι ι;ειιιι€εε ΒεοΙιτεεΙειιιειιι 1ιιιιιιιιι·ειειι. Βει· θι·ιιιιιιι'ειιΙει· ε" 1.ειιι·ε
Μι· Γιιι€ε ιιι:ειιιιιρΙιε Πεμ ιιι Με ΕιιιεειιιΒΙιειτ, ννοιιιιτ Με πι' Με ιΙιε1εδι:ΙιΙιεΙιε Εκ
ειιΙιειιιιιιιι; ειΠειι ΝΜΜΠι10Κ Μ”, ιιιιιι Με ,·;ιιιιιε ειιιιιι:Ιιε απο εςειειιΒε Ε!ειιιεΜ
Με ΒεεΙιιε ιιεεωειιι ιιιιι1 ιιιιεεεισιιιετ. Ναι· ινε Με Βεειιιειιεινιιεειεειιι εεε 8ιιιιιιε.ε
Με νει·ιιιιιΙει·ιιιιε ιιι Μπι Βειιιιιε ΒιιΠιε1εει, ιιιιι· εε Βιιιιιι "σε Με ειιΙειιειιι Ψε8ε
ιιειιεε ινΜεΙιι:Ιιεε Εεεε: ειιιΜοΙιεΙιι. Με ΑιιΙιεΙιειιιιιιΙιιε Πιτ Με Ει·Ιιειιιιιιιιεε, σε
ιΙιεεεε ΒεοΜειιεννιιεειεειιι εε εει, ι1ιειιειι $οΙεειιι1ε Βϋι:1ιειειιιειι:

ει
) 8ο Ιιιιιμε ιιι ι1επι $ιιιιιιε ιιιιι:Ιι ιιΩ'ειιει· Κιιιιιιιι' εεΠΠιι·τ ιι·ιι·ι1 ιιιιι Με ΛειιιΙει·ιιιιε`
εε Ιειιἔε Μ _ιειΙειιίειΙΙε Με Βεννιιεειεειιι πι: Μι· Βει:Ιιιιιιϊιεειμεειτ Με ιιειιειι
Ζιιειιιιι‹Ιε Μι ιιιε!ιτ ιΙιιι·ειιι;εει·ιιιηιειι, πω” εο!ιοιι Με Ριιι·ιει, ννεΙοΙιε ΠΠ· ι1ειι
εεΠιειι ειι·ειιετ, Με ιιιιιειιι.ιιμι·ε ιει.

ε) Μ 1ιιιιει·ΙιιιΙΙι Με 5ιιιετεε πιει· Με Αειιι!ει·ιιιι€ Μ: Με ΑιιέειιιιιιοΙι ε!ει;τειι:Ιι
ιιιιι·οΙιεθιοεΙιιειι, Μπιτ ειιι‹Ι Με νει·ιιϊι1ιιιιιιεε ιιιι‹1 5ιιιιιιιιιιιιιιειι νοιι ω· ω,
Με: Με Ει·ιιειιειιιιιι; Με Κιιιιιιιι'εε ιιοειι ιιι ι1ι·οΙιειιι1ει· ΑιιεειεΙιτ ετειιι, ευ ει
ειιιιιι ιιι ιΙιεεειιι ΕεΙΙε ιΙει· Βιιειιι ιιιιι:Ιι ιιΜιτ ιιι ίεειειιι Βεειιι εενι·οι·ι1ειι.
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Διιι€ε νει·ιιαιιαειιιιιι ΡΒιοΜειι αυτ! ΒιιοΙιτο ιιοιι·ειΤοιι, Με αει· θει·ιαΙιτειιοΕ
Με Βι·ιιιιιεο!ιοίε ιιιιο|ι νοι·εοιιι·ιι'ι αει· Κιι·οιιοιι€εεετεε ειι οι·Ιιειιιιειι η.
Πει· Κιιιιιιιι' εννἱεειιοιι αεαι ,,οιιιιοιιιεο!ιειι Βοοιιι,·· ό. ιι

.

"νιεο!ιοα αει·
Κιι·αΙιε ααα αεια Βιιιιιι, να: οι· ιιαι·οιι ασια θιι!!ιΒαιιιειιιιιε από δοεοριιιιιιε
ιιιαε ρι·ονοοιι·τ ιιιαι·ιια, ιιωιιιιι ιιαι· Με Βεο!ιιενει·ιιιιΙιιιιεε !ιειαει· θεανιι!ιοιι,
»Με αεαι· ιὶἱε Αιιενειια!ιιιι·Κοιτ «Με οιιιιοιιιεοΙιειι Βοο!ιτε ασκ δεί!επ ιἱει·
Κίι·ο:|ιε ιιι αεαι ιια· ιιιΒειιιιιαιιιιιο!ιειι θειιιατε. Ηιενοιι Μ: ιι!ιοι· Μαι· ιιΠειιι
αιε Βικιο. Βε ιιαααοΙτ ειιιιι Μα· ιιιαΙιτ αιιι αεια ΚιιιιιιιΕ ιια·ιεοιιιιιι Κιι·ι:!ιιι
ααα διαιιι αεια· ιιιι· Ιιειαει·ειιιιιμε ΒεσιιιεΒειιιοι, εοιιιιοι·ιι αιιι Με Βοοιιιε

ιιιιιιτίιαιιιιιΕοιι Με Κιι·οιιεαι·οοιιτε εαΕ αεια Βιι·οιιιιο!ιειι θειιιοτε

1
. Βιε Βειιιιτε!ιεειΒιιαιρΙιειι αεα Κιι·ιι|ιειιι·οαΜε ιιι ιιιι·ι:Μιοιιιιιι Βοοιιιε

νει·ιιιιιιιιιεεειι !ιαιιιι·ι: ιιι ει·ειει· Μαιο ιιαΕ αεια Παρα:: άσε Κίι·ι:7ιε. Με
ιιιιιιιοΙιεοιιιι Κιι·ιιιιε απ αιιετι·ειιιε ιιιιι ιιιι·ει· θιιιαιιειιεΙειιι·ε ααα ιιιι·ει· αει·
ιιαι' Μειι·τειι νει·ίεεειιιιι; και» Με ϋΠειιιΙιοΙιειι, ια Βεατεαιιιιιιιιι Ιιεετοιιειιαοιι

ΒιιαΙιτε ιιαει·Βιιιιιιτ. Ηπα αιοεοι· ιιιι·ει· θιιιαιιειιεΜιι·ο Μ; σα» Ι(ιι·οιιε ειαε
ειιεεει·ε, ει”σΜόιιι·ε ΑιιειιιΙι και· Βιιιεϋιιιιι€αιι€ ααα ΗειΠεαιι€ αει· Μειιεοιιειιω Ει·ιιειι, ανιιΜια ιιιιιει· αεια Βιι€ιιιιειιτ ασε Βιο!Ινει·τι·οτειε σαι-Μι (Με
Ριιιιιιιεε) ιιιιιι ι!ιι·ιιι· Ηι·ο!ιειιΒοεειιιιιιεεειμα θιιει·ιιιι·ιειι :ια αιοεειιι ΖενεοΙιε

ναι·ιιιιιιιιειι ειπα π). Βια Κιι·σιιε Με ιι|εο ιιιιο!ι Πιι·οιιι ΠυΒιιιιι ασια Βιιι·ιιί,
εισαι Με ειοιιιιιαι·ε οι·αιιαιειι·το ΑιιετιιΙτ ιιιιιοι· αει· Ι.ειιιιιιΒ ιιιι·ι·ι· νοι·Γεεεαιιεε
ιιιεεειΒιιιι θΙιει·ιι ιιαεεει·Ιιο!ι ιια Ι.ειιειι πα ειιιι'αιτειι. Πιι·ιι Τιιιιιι€Κοιι: Βιιιιιι
αοεε!ιαΙΙι ιιιιιιιι ε.αί Με θεκινιεεειι Ιιεει:ιιι·Βιιιιτ ΙιΙειιιειι; ειο ιιιαεε αιε εισαι:
ιιιιι·ε ΑιιειιιΙτ ια ΒοοιιιεΙιεειαΙιαιι€οιι ιι·οιειι πα ιιιιαοι·ιι 8Ποιιιιιο!ιοιι ΑιιετιιΙτειι
από :ια ιιιι·ειι ΔιιΒιιιι6ι·ιεειι. Με ιιιαεε αιε ιιιι·οιι!ιοΙιειι ΒοοιιιεΙιεειοΙιααΕοα
αει· Ι..επτει·οιι αιιτει· ειοιι ιιιΒιιιιι. Πει· Ιιιιιο8ι·ια' αει· Ιιιιιι·νι·οΒιιιι !ιεετε!ιοιιι!ειι
Νοι·ιιιοιι, ινιιιοιιο απο 0ιιεΙΙιι από ιιιι·ειι θι·ιιιιά ιιι αει· Κιι·ο!ιε·ιιιι!ιοιι, Μ
κι" Ι(ιι·ο!ιοαι·ειιιιτ.
2. Ψοιια ιιιιιιι ιιιιιοεεειι σε Κιι·οιιε ιιιιο!ι εισαι Με ϋιΤοιιτΙἰοΙιεε θε

ιιιοιιιανειιιια, εοιιτιοι·ιι ιιιιι· Με ειαε θοιροι·ειιοιι ιιιι Βιιιιιιιι Ιιετι·ιιαΙιτει, εο

Παει ειι!ιοιι ιιιιι·ιιιιε, ιιιιεε ειιι, Με ]ειιιε ιιαιιιιι·ε Ποιο θ'οι·ροι·ειιοιι Αατοιιο
ιιιἰο ιιι ι!ιι·ειι ΑαΒιι!εμιιιιειιειι !ιαΙιειι, ιιαεε αιεο Με ιιιιι·ιιαε ιιιιΠιεεεειιιιο
Κἱιιιιιειιιοοιιτ αιε Νοι·ιιι αει· Ηι·αιι|ιοΙιειι Βοοιιτενει·ιιαΠιιιεεε ζώσα ιιιαεε.
δ. Πιο ΒεαΜειιαειαιιαιΒΜΜ :Με Κιι·ο!ιειιι·εοΜε ιιι ιΠεεειι νει·ιιιιιιιιιεεεα

ΜΜΜ πι' αει· Νιιιιιι· αει· Βιιιι!ιο, ιια Με ετιιιιτιιο!ιε ααα ΜΙι·8οι·ιιιιιιε ιιωιιι
Πι· «Πε ιιιοιετειι ιιιι·ιιιιΠοιιειι ΒοοΜενει·ιιαΙιιιιεεε Βιιιαα Νοτια Ιιειιιιιι ιιιιαιι:
επι Πα· ειιιιιιι ΤιιιιΠ Με ΕΙιει·οοιιιε ιιιια Με Βιι·αίι·ιιοΙιτε αει· Κιι·οιιο, εοινιο
Πιτ αιε ειαε αει· ειι;ειιι!ιαιιιιιι:!ιοιι νει·ίαεεααΒ αει·εοΙΙιιιιι ειιιΒιεεεειιαοιι
νει!ιαΙιιιιεεε. Βιιε Κιι·αιιειιι·εο!ιι; Ιιιιιιιι εο ενιιιιιε «ιια Ι.ιιιιαοει·οοιιι Μπάσα,

αιε ιιιιιιι Με Ιιει!ιοΙιει:ιιο Κιι·οιιο πω· Ι.ιιιιάεεΠι·ο!ια ιιιιιι:!ιοιι ιιιιιιιι 8)
.

Η Ια ω· αερα!. ,.Ιιιετι·ιιοιιιιιια ιαι· Ποιιι·ειιι. Απ. Π'. Ιιοιεει σε: ”ιιιιιιι Μια
αεαι Βι·2Μεαιισίο ειιΓἔοιιειι, απ” αει·εοΙΙιε αει αει· ιιιι·τειιιιιιιιΙΙαιιειι Ιιιιιιαιιις αιιά νει·
ανιιιιαιιι; καιει· ΒιΓιοειιε ι!!ε_ιοιιιε;ειι Βει:Ιιτε. ι·οιι ιιιιιιι:Ιιειι ιιιι Ι. ΑΜ. Με Απ. Ν. πω!
Ιιιι Απ. Ή. αει· θοανειιιιοιι αιε Πωσ ω, εο αιιεϋιιε, ι!ιιεε ει· ιιιειιιιιΙε ειιιι·Ιιε ΙΩι·ι:!ιοιι
ματια ιιοαει·αιιι,ι.ιε ιιι,ε Ι.οιιειι ι·ιιι'ε., απΙοιιιι νομου νει·εοιιιεαειιιιειτ ε" ιειιΙιεΕισιι
ααα ΒιιΙιοιιειι νει·ιιιΉιιιιεεα ιιιιαΙι αει ἔεἑιειιινῦιτιἔ εεΙιειιτΙοιι, Με αεαι ειροειιιΙιεοιιειι
θιαΙι|ιι μαιΒεΙιειεεειιειι Βιεσηιιιιι ιιαεεοι· Πειιιιιιι; ΒεΙιαιιιιιιειι, οι!" αιιι·ι:Ιι αιε ικα
οιιι€εεειιεειιε Ποιινοιιιιιιιι ιιιοαΗιοιι·ι ιναι·αειι ειιιι1.

η Οιιτεοιιιειιιιιε Βοιιιιιιιιιε Μ Ριιι·οοιιοε οι Βοει·ετα Οοιιι:ΙΙΗ Τι·ΜειιιιιιΙ ειιιιιιε, οι
ΡΗ ν. Ροιιι. Μαι. _ιιιεειι ρι·ιιιιιαΙΒαιαε. ιΟοΙοιιιαε 1698; Ρ. Ι. α. 10 α. 4
, ω, Η
με. ΙΜ. 188, 137.

Η (Ρ. Ο. Βοεειιιι·ι.) Πειιοι· Με θιΙτι81ιειτ Με οιιιιοιιιει:Ιιειι ΒοαΜεε ιια Βιοπ
ιιιιι·ιοΒιιιαιιι Μάσα. ςΕι·ειιιαι·81860) 8

. Η 8οιτειι. 5οικο θ.
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4. Με θο1τππ8 ποε Κιι·οποπ1·οοΜε ἱιι Ηι·οΙιΙιοΙιοπ Βοο1ι1:ενοι·πϊι11πιεεοπ
ΒοΜ παπι Με ποπι π..Β.ιε.. ποε ΒοοΜε, ποε Ι(ιι·ο1ιοπ- πππ 81οπτει·οοπτε
Ιιοι·νοι·. Παει ΒοοΜ Μ; ποι· Βοπιοἱπεπιπο ΨιΠο ποι· Βοο!ι1εποποεεοπ. Πιιε
Κιι·ο1ιοπιοοπτ Εεππ ε1εο Μπιτ νοπι 8τε.ειτο εοεο1ιεποπ ονοι·ποπ, ...ιι πιο
Βιιιετεεπεο1ιπι·ιΒοπ εΙε εοΙο1ιο πιοΙιτ ἱπ ποι· 1ιιι·ο1ι1ιο1ιοπ ΒοοπτεΒοπιοιπεοπο11
ε1.ο!ιοπ, ποο!ι 1ιπππ οε ποι· Μπιτ πΙτοι·1ι·οπ, «ποπ ποι· εοπιοιπειιπιο ννιιω
πω· 1ιιι·πΙιΙιο1ιοπ Βοοπτεποποεεοπεοπείτ πιο!ιτ πω. ιΙιπ νοι·1ι6ι·ροι·τ ενιι·π.
1)ιιε 8τεετει·οοΜ Ιιιιππ εοἱποιπ π.€.ιε. πιιο!ι ιι1εΝοι·ιπ πι. ποπ 8τειιιτε
1ιοι·ι·επ1ιοι· ...ο πιο Ππτοι·11ιπποπ επί κω.ιωιε Βοο1ιτενοι·1ιπΝπιεεο πιοΙιτ

ππεοινοπποτ Με... 1).
5. Μο Βοο!ιτε811τι81ιο1τ π... Κιι·οΙιοπιοο1ιτε ε1ϋΜε εἰο!ι επί πιιε μπει

11νο ΒοοΜ, Με ο1ιοπ Η. 9 π'. πιιο1ιΒοιν1οεοπ ννπι·πο πππ Μο πιοε ποο1ι
πετώ ποπ ω. νι. ποι· Βπ11ο επ ποιπ. 8ι·οο. οιιετοπ. Βει·επιιι·1 Μ. Ψιο
οΒοπ 8. 33 ε. πεο1ιποινιοεοπ Μ, Επι; πἱο 1πιπιεο1ιο θοεοτειχο1ιππο πιο
Βοιο1ιεΒοεοπο Με ε.-.....ιι..... ποι· 1ιιι·οΜιο1ιοπ νοι·Μι!τπιεεο οι·1:1πι·8. πω::
π... ειναι· πιο Απιι·οππππ8 ποε 1ιοπ1;ϊΒοπ Κἰτοποπτοοπτε επί ε1π.πτΙιο1ιο, ..Με
εποε ιιπΕ 81.01.1101... ΒοοπτενοτπϋΙιπἱεεο επεεοεο1ιΙοεεοπ. Πει· Αι·1:.1ΙΙ. ποε

Π. εωτ.-πο. εππι Βιιπ1εοΙιοπ Εεππι·οοΜ ω.. πιο ,,ἔοεοιιΙἰπΙιο Κι·πΠ; π...
πεποπιεο1ιοπ ΒοοπτεΒιιοΙιοε“ πιο1ιτ Πιτ Ηι·οΜΜιο ΒοοΜενοι·1ιπ11πιεεο, εοπποι·ιι
πω· Μ· ρι·ινπιι·οο1ιιΙιο1ιο ω, ννΕΙιι·οππ ποι· 9. 17 ποε Ι. Βιπ1'.-Βπιστε @πιο
εοΒιιι· ΙιοετιιτΕπιπ). Ι)πεεοΙΒο ἱετ νοπ ποπ οΒοττΙιοἰπἰεοποπ 1Ξ1οειιππτοπ ἱπ ποι·

Νοτο οΕποιοΙΙο νοιπ 3. Βορτοπι1ιοι· 1819 3) πππ ποο1ι ἱπ ποι· ΒοιΙειΒο Ι).
ποι· νοι·οι·ππππΒ νοπι 5. Μπα 1858 Βοεο1ιο1ιοπ.
θ. Βιιε Κιι·οποπτοο!ιτ π: οππ1ιο1ι πιο1ι€ Μοεε ἱπ ποι· Ρι·α:ι·ίε 1π

ειιοι·1ιιιππτοι· Απινοππππ8, εοιπο ΒοπΙι2ε9£Μπἰιο££ ἱετ Με @τετ επο1ι ιπ ποι·

ΨΙ.ι:επει·Ιια/! οι·πε11Μι μι· πἰοΜ ΒοπιινοιίοΙ1 ννοι·ποπ 4
). Βε 1ιοπιιι·1ΐ πεο!ι

ποπ: Ποεοετοπ 1ιοιποι· πιοι1οι·οπ Αιιε1ϋ1ιι·ππ8, πεεε πιιε ΚἱτοποπτοοΜ ννοποι·
οιπο Νοτιπ τω· ποπ 8τιιετ επ εοιπ Βι·εποΜ, ινοππ πιοεοι· π1ο1ιτιιπε οἱΒοποπι
Βοι:1ι1: οιπεο!πο πω.. ποεεο11ιοπ Με εκπετΙιο1ιοε ΒοπΜ οι·ΙιΙει·τ, απο πιιεε
εε ο1ιοπ επ ινοπιο; Πιτ πιο Ρι·οτοε1επ1οπ 8111, εοίοι·πο πππ ιπεοννοιτ εἱο
111081 οἱπποΙπο Τ1ιοιΙο ποεεο1Βοπ .ωΡω |ιιι!ιοπ. .

ΑπΙεπΒοππ πιο ΒεαΙιτε!ιοιπο1ιππΒοπ ειι·ιεο1ιοπ Κιι·ο1ιο πππ 81ιιιι1, εο
Βιιππ πιο: ο!ιοπ επ ινοπιε νοπ οιποι· επεοΙπιοπ θοΙταπο ποε Κ1ι·οποπ
ι·οο1ιτε :Πο Βοπο εοιπ. Βιιε Μοτο Βοο1ι15) π.. πιοεο ποεε1ιεΙ1ι νοι·Ιππ81,
νεοι! π1ο Κιι·ο1ιο π1ε πεε Ηϋ1ιοι·ο 1ιο1ι·πο!ιτοτ ενπι·πο πππ ννοἱΙ ιπεπ ›εωίει:1ιοπ
π... .422:·ίπα2οπ πω· δΙααύε- Μιά Κἰτεπεπ_ποωαἰ£ πόι:Μ σπ.·|ια)·/` εσπάει·ίο.
Με 1ιοικιπο Βιιιινιο1ιΙιιπέ; ποε 81ιιιι1ε πππ ποε Βοο!ι1ε νοι·Ιππ.μ πιο πω.
Επι· πππ Μιει·οπιππε ποι· Βοο1ι1εεο!ιιοτο. Πππ εἱο Ιιιεετ ειο1ι πιι1ιιπ οί
1'οοεπιι·οπ, πειιε ενο πε ..κι επι Βα.·1ι!ευοι·Μ!!πι'σεο ΙιαπποΖ£, ινοΙο1ιο ἱι

ι

1
) πω, θι·πππεπτιο ποε 81επτει·οοΜοε Π., Νοτια ΑιιεΒε1›ο (ΠοιποΙ1ιοι·ε 1858)

ι. πω, ε. π.

Ε
) Ι.. Η. 8. ε... Βι·πιιπε Ετ1ιῖιιιτ. ω. Ιιιιπο Απ.

π
) παω. Οοποοι·πετ Π. Β. 389.

1
) 8πνιεπγ, 8γετοιιι πατε ι·ϋπι1εοποπ ΒοοΙι1ε 1
.

5
. 9 πι. 2? π.) ΒΜι1οι·, πωπω

τοι:1ι1. Ι..οιρειε 1858, 8. 177'. Ι.ιιιπογ, νοτ11ιο1πιπππεεοπτ111 Με ποπ Ηοι·ι·π Επι
ΜεοΙιο1' επ Ει·οιππτε (1·'ι·οιπιιι·π 1880, 8. 14) 8ιεπτε1οιιοοπ νοπ ΒοιτοΙι πππ ΨοΙΙιοι·.
ε. ν. οιιποπιιο1ιοε Βοο1ιτ. ΜοΙιΙ, 81πετει·οοΙιτ ποε Κ6πιει·οιοΕιε ινιω.εωεπε. (Τϋπιπποπ
1829) Η. Τ1ιοιΙ 8. 639.

Η 8ει·οοι·ι, ἔοιειιιοιιω 8τιιιιτει·οοΜ (1788) δ
. 285 π. πωπω ποο1ι ε.. Τ1ιοοι·ιο,

_πεεε 1π ποπ ι·οοΙιτΙ1ι:Ιιοπ Βοειο1ιιιπεοπ πιν1εο1ιοπ ΚΧιο1ιο πππ Με" Με Κιι·οποπτοοΜ
ιιιεεεεοποππ ω.
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«Με θεαίε2, πια Ζανεειιε αει: διααι.ε· ι.ιε!ιαι·εα, αεε ει'αεεαΖιιειαει Βεσιι2
αεε διαα!σ αἱε Νοτια μια, πιο παει· Μι·ε·ΜίεΙιε, παπι Βεε·α2:ίεαεπ αει·
Κιι·ι.·Ιιε, ααι· Υει·ανιι·α!ιεααπα ιιιι·εε Ζντεο!ιεε ρεαϋι·επάε αει·|ια!Επι'εσε ία

Β·αρε ε!εΙιειι, «Με Κι'ι·εΙιαιι·εεα8 πει·πιαεαεπα Μ. Πιιε Βειοαπετιιατει·εοΜ
απα αεε αεατιΒε Βιι·εαεαι·εεατ (ιιαειι ααα Ι. ααα. Οοαετ.-Εαιετ) αει αιεεε
?τεμ ιααεεεεπ αι·αιιτιεε!ι αιι!ιια αε!αέι, αιιαα Με αειΒιι·ειτια!ιειτεπ ιιιινιεε!ιεα
αει· Κιιο!ιε ααα αει· αι·οτεεταπτιεο!ιεα θοαιεεαιοπ, πο ααε!ι αει Οικιακ
ετι·ειιιι;!ιειαεα ενιιιιιε!ιεπ Κιι·ο!ιε ααα Νεα.: πασα αεα Βεαε!α αεα ιιαεεει·οα
Βταατει·εο!πα ειπε ,,ειαιειιαι!ιε εοαιροειιιο“ αἱε Οοαιι·ονει·εε !ϋεεα εο!!.
Π: νει·ετε!ιτ ιιιε!ι εαα!ια!ι αεε!ι αεα θι·απαειι€ιεπ αεε αα'επτ!ιααεα Βεεατε
πια ιιε!αετ, αεεαι επ αει· Κιι·α!ιε εαεαεο ιιαει·ιιιεεεα α!ειαεα ιααεε ια ι!ιι·εα
Βεαατεαε:ιε!ιααΒεα παπι Μπακ: αιιε!ι ιαι·ειπ Ηααει·εε!ιτε πα νετίααι·εα, νει!
αιεεεα ι!ιι·ε αοι·αια αι;εααι απ, Με εε 8πε!ιε αεα Βτπαιε Μ, αεια Λαι
εισατει·εεαι, ααει·αεαρτ εειπε Βεειιτιιαεπιειιααεεα πι· Κιι·ε!ιε πασα αεια
Βτεετει·εεαπε πα αειαεεεεα.

Απε αει· αιε!ιει·ιιζεπ !)αι·ετε!!ιιαα ι·εεα!ιιι·εα ιο!Βεααε Βιι€ιισε:

1) !)εε Κιι·εαεαι·εε!ιτ Ο αι αιε ιετατ αοεα ι·εε!ιιεαεειιιααιἔε α!οι·αι
αιι- αεπ Βεα!ιαι!εαεα αει· Κιι·εαε , ιια· αιε !ιιι·ε!ι!ια!ιεα Βεε!ιιενει·αϋ.απιαεε -
εε α: αιε Βαεο!οεια εαι!ιο!ιεα ειιιει·αιι.
2) Παπ ααποαιεεαε Βει:!ιτ Μπα ια:επιει·εεαι!ιε!ιε ααα αιιι·Βει·Ιια!ιε νει·

!ιιι!ταιειιιε αοι·ιαιι·εα, εονειι: εε αει· δ£ααι! α!ε Νοι·αι αιι- ααε ϋαεα£!ιε!ιε
σαει· αιιε Ρι·ιναιι·εα!ιτ απειεατ σαει· ει!ι!ιιι·ι. Βοανειτ αιεεεε παει· αιο!ιτ

αεεε!ιιεαι, σαει· ποικειτ αιε αιιποπεε ναιιι Βταετε ααΒεεεαιιαι: ειπα, μια
αεε ειιαοαιεοαε Βεαατ ια επαι!ια!ιεα ααα αιιι·8ει·Ιιε!ιεα Βεα!ιιενει·ααΙιαιεεεα
αιε!ιτ.

8) Βιια Κιι·ο!ιεαι·εεαι αοι·ιιιιιι·τ αἱε Βεε!ιιενει·ιιιι!ιαιειιε αινιεε!ιεα Κιι·ο!ιε
ααα Βτειιτ ια !επτει·ει· Βειιιε!ιααα· ααα αειαιΒιιειι αεα Βεεατε!εαεπα αει·

αι·οτεεωατιεο!ιεα Οοαιεεειοα αεια, εοααει·α ααι· αεε Βεε!ιτε!εαεα αει·
Κιι·οαε ααα αιε ιιιι·ειι!ιειιεα Βεε!ιωνει·αιι!ταιεεε. Βε Μ: παει· ιιααει·ει·σειι:α
Με αεε Βεααι: ιιαει·αιιαατ πίεΙι2 πα· ε!!ε Ζειτεα παραίείι·επα ααεΒεαιΙαει,
ει: αι Με αεε θεεεαιειιτε ειπ απ: αεα θι·ωπαίαεσπ, αεα θι·ααανα!ιι·αειτεα
πιο!ι ία ασια @στα «τα Ζείιἔ επίποίε|κε!πασε, αεε πια: ααα ααι·ειι αεα θειει;

αει· Κίο·εΙιε ιοι·Εεεαι·ειτει, ανε!α!ιεε ειεα πια αει· Ζεα, ααι·ο!ι Ππι€ειιταΙΙ:απα
αει· ϋαεατ!ιειιεα Υει·ιιιι!ιπιεεε ααα αει· απααι·ειι αενιιτ!ιτεα νει·ιιααει·αεα

[ααα αει· Κιι·εαε επ2/'αίτε!!. Με αεε Βεε·Μ αεε 8τειιιεε αε·ίπει· εο!α!ιεπ
Δεααει·αα8 ααα Μ. ευείο7ιε πια! αεα θι·απαι!αεεπ αεε Βτε.ετε. αει· Παω!!
πα!ιαίτ ιπι Ψίαει·ερι·αεΙιε ια:ε!ιτ 2), ιια ιατ εε ια αοε!ι νεα: αϋ!ιει·εαι θιι·ααε
ααα αεια Βεο!ιτ αει· Κιι·ο!ιε αει· πω, νει! αει·εα θιι·απαιαεεα εαα!ειεα
Βϋιτ!ιεαε θι·ααανα!ιι·αει2εα ειπα, ανε!εαε ιιαει· Ζεα: ααα Βαααι ει·ιιααεα,

αντι; αιεεε!αεπ α!ειαεπ ιαιιεεεα. Πα :απο εια Ισίι·εα!ίεΙιει· ΒσεΜτεα28
:και είπω· θι·ωιαιοαΜαείι! επιβίεεο!, αει α: οι· ω”, .4εκαει·απα ααι·οα
αἱε Ζεα σαει· ααι·α!ι ιιαεεει·ε νει·αιι!ταιειαε αεια. 8ο ετε!ιεα αιε θι·απα
αι·ιαειαιεα Παει· αιε αιει·αι·οαιαε!ιε νει·ι'αεεααι; αει· Κιι·α!ια πια: αεα ααι·ααπ

ααιιιειαιεααεα (ιι·αααι·εε!αεα αεε Ραρεπεε, αει· Βιεε!ιαιε ααα αει· Ιιαιεα

ή και αιεΙιει· αει· Αιιααι·αειι ”εεαοαιεεαειι Βοοιιι“ εεαι·ιιαο!ιτ αναι·αε, Μ: αιε!ιτ
.Νοε ααα ιια αοι·παε _ιαι·ια εααπαιει εεεααιιπε!ιε Βεε!ικαιατει·ια!, ιιοααει·α αει· αεεααιαιω
!!εειιιεειαιϊ αει· Κιι·α!ιε -- αεε ιαπ εεο!εειαιαιοαια αεαιειπτ.
Η 5ειιαΙιε, Ι.ειιι·ααε!ι αει· αεατιε!ιεα Βειεαε- ααα Βεειιωμιο!ιιε!ι:ε (8τιιααιιι·τ
Μ» ει. 2.



280 Με ε ε, απο πιιόπεπε Οοπνοπποπ.

επ ιιΠε Ζεπεπ πω. Βἰε πω" όσο Κίι·επεπτει·πΙσ επι όει· Νοι·ιπ Με
π ό” ϊιαεεει·ε πεπεπ όει· πω»... Μέσι!! ει· ειπε: ιιπ! πι», ότι” ε: είπα·
ΕπΖωίοΙείαππ, αππ· και· όαι·φ·Ιι όεπ Ι(€π·Ιιε παω, πιόειπ εε ειπει·πειτε
πεπ πιιοπ ω» από Βεόαι1'ιιιεε ιππει·Ιιοπ ει·ννειτει·8 από εαπεεεια!ιετ,

επόει·ιιεπε πω. 1οι·ιπεΙΙ πω' θι·από όει· ππ·επΗεπεπ οπει·ετεπ Ρτιποἰπἰεπ
°πποπ Μιιεεεεπε όεπ Βεόϋι·Επἰεεεε από όεπ 61Τεπτ11επεπ ΒεοπτεΙεπεπε ππει·

ππαιπ ειιτννἱοπεπ από μεεππι, από 1πόεπι εε επόποπ όειπ νει·ππόει€επ
δΣααΜεύεπ περεπόπει· εἰοπ πο ρεεία!!ε2, όιιεε Με πο!πωεπόιπε παππ
πω” όει· ΙΩΜπε,π ό. ι. όἱε Γ:ειπειτ όει· Ι(π·επε, όεπει πεπεπεπ ΜΜΕ.
8ο πεπεπ πεπ ιππ όει· πω: όίε πεαεπ Βεοπτειπετπατε όει· ΡΓιιι·ι·ειεπ,
επόει·πεπε πετ πω. πο Με οιιποππιεπε θει·ιεπτενει·πιπι·επ 1) πειφεπιππε
ιιαεΒεπ1!όει, από επ πετ εἰεπ επόΙπ:π όἰε 82εί!απρ όει· :αππ παπι πωπω
από όἱε όιιι·ιιαΕ πιιείι·επόε Νοι·ιπ αιιφεόί!όε!. Μπι ΙΩ“ι·επεπτεσπΣ πωπω
όεεεππΙπ πίε.·|ι! πισω· από' όιεεεΙπε π'οι·ιπ οόει· επί όίεεείπε Εο“π/'απΙιπεί!

παπποπςεβόπτ2 ωει·όεπ, «Με ει· ίπ όει· προε2οίιπ·πεπ @Η «απ, πω! όιε
ό11'επόιεπεπ Υει·πϋΙιπιεπε, όιε Ζεπ από απο πω, ιπ ννεΙοπεπ από όαι·επ
πνε1οπε εἱεπ όεπ Βεοπτε1επειι όει· Κιι·ι:πε πεννεπι, πιεπτ ιπεπι· όιεεεΙπεπ

εἱπό. Παπ Κιι·οπεπτεεπι, ννεΙεπεπ επεπ εο ιι·.πωωι από ιππ: όει· ιιπ
ιππΙϋπεπ Πιππι1όαππ όεπ Βεοπτε επι1'ιιΙιετ, πιιππ απει· πι εεἰπει· ΜΜ
Μεπόψεπ Βεεπτεεππν1οπΙιιππ πο ννεπἰΒ Με Με 8παιτει·εοπτ όαι·επ πεππει·
επἱετεπτ Βεννειεπε, πεπεπιεπτΙιοπε νει·πιπιππισε όΞε πει Βιιππ νει·ππόει·τεπ

Ππιεπιπόεπ πειπε ι·ειιΙε Επιετεπππει·εοπτιπαππ ιπεπι· πεπεπ, πεπεπιιπτ πνει·όεπ.
πωπω ειπό πε!πετνει·επιπόΙιεπ όἱε όειπ Ψεεεπ @όεπ Βεεπτεεαπάεετε ιιπ
πΙεπεπόεπ Βεεπτε - @τα όαεεειπι πεἱΙἱε από παπεπ. εοννεπ όει·επ Απε
ππαππ πει όει· πει·εοπϋ88επ από ποτπνεπόιπεπ Επων1επΙαπε όει· πωπω
ειπε ι·εοπ1Ι1επ πι, από εοννειτ όιεεεΙπεπ πιοπ πω" Εοι·πιεΙΙ πίει·πιιοπ απι
παπεεπιπεπ πιιπεπ. 8ο πιπό Με πἱποπΙἰοπεπ Βεεπτεαπε!Ιεπ νοπ όεπ Βνεπ

Βεπεπ, όεπ ειιποπεε ιιποετοΙοι·αιπ, όεπ Βγαοόεπ ιιπ πιο πα όεπ ἱπι οοι·παει

@πιο πιεόει·εεΙεπτεπ ΒεοπιεειιιπιπΙαπΒεπ, όεπ πϋπεόιεπεπ θεεετεεπ, όεπ

πιεεπϋπιεπεπ ΒεεαπιπιαπΒεπ, από όεπ Οοποοι·όπτεπ ιιαεεεπιιατ ννοι·όεπ,
ιιπό πο πετι·ιιοπτεπ π) Με Κπεπεπ- Με Με θινιΙι·εεπ1: όεπ θεννοπππεπε
ι·εοπτ (Με ?καπ από όεπ πωιι όει· Ψιεεεπεεππίτ, εο1'ει·π πιει·όαι·επ όἰε
Οπεει·ναπτ :πεπ πιΙόετ) Με ΒεεπτειιαεΙΙε. Βιεεεπ Βιππ πεπ εε, ννεππ ἱπ

ειπεν Βειπε νοπ Οοπεοι·όιιτεπ δ) νοπ όεπ ειιποπεε παπα νἱ€επτειι, όειπ

πεαόΒεπ Κιι·οπεπτεεπ1:, από επόει·εεπε όπνοπ όἱε Βεόε Μ, όιιεε όἰεεεσ
,,1επιροι·αιπ ι·ιιτιοπε πιππι·· ιιαεΒεπτεΙιε1: κναι·όε.

Πἱε πάρκο· εσείεείαε όι“εσίρίπια οόει· Με ειιποπεπ παπο νι€επτεπ

ι·επι·πεεπϋι·επ Νεο όεπ _|είε2 'ε12'επόε Κέι·σπεπτεοπ2 1), ιπειο1ει·πε όιιόαι·επ

ε1πει·εεπ.ε όἱε .Βεσίιπιιπαπρεπ απ/πεποπεπ πω, ννεΙσπε πω· ίπ ειπε, ρε·
ευίεεεπ Ζεἰ£ απ!" όεπ όαπια!επεπ Ψετ!ιά!2πίπεεπ απο αεεΙι!!Μιε Βεόεα2απρ

ή 01'. πωπω- όιε εεπι· μια: Βει·ιτεΙΙιιπες νοπ Βοπιοιηπωπιι· ΜοΜοτ: ,,ϋποι·
επποπ1εεπεπ θει·ΣεπτενετΓεπτεπ εεΒεπ Κ!ετιπει·“ (ΜΜΜ 1858) 284 8. Β.

1) 8ι·ΙιιιΖω, Με Ι.επι·ε ποπ όεπ ΩιιεΙΙεπ π" πιιιποΠεεπεπ Κιι·επεπτεοπτε @καιω
1880) 8. 13 ε., 894, 895. ο!. 8. 255 π'.

δ) 0επετι·ειοπ. Οοπε. Απ. Ν. ω”. Απ. ΧΙΙ. πω., ννϋι·1επιπ. Απ. Π., πω.
Απ. Ν. ΒιιΜε πιό. όοιπ. ει: οιιετοό. ιιπ. νι.

1) Βο.ιεΙιιι·2, α" ειιιετιι·εεπι11οπε Υεκπό1ιπιπε όει· πιπποΙ. Κιι·επε πι Πεαιεεπ1επό.
(8οπιι1ϊπιιαιιεπ 1859) θ. 128.
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Με νιςεπι οοοΙειιιιια όιεοιιιιιιιιι - ιειιιιιοι·αιιι και.» α· ω. ε
289-'ΩΣ:

ππ$2ειι 1), από ιαεοίει·π επόει·εεπε όαόαι·επ ειπε όίι·εσίε οόει· εἱπε είίΠ
ε·ι:Μαείρεπόε, ειπε αίζαεσπει'αε οόει· ραι·2ί!ιαίάι·ε Μαόι)ΐσ:α!ίυπ οόει· Δια”
Ιιεπαπα όει· [Μπετεπ ΙΩπ·πεπρεπε!πε ειαπειι·ετειι ἰετ π). ΔΠοια πω: Με·
πειι!ιπεπ Κίπ.·πεπεεεπίσ όαι·αιω!εί!επ Μ! επειιεο όἱε ότι/μπε όει· Βα·Μι
ωι'.ισεπωπα/”2 από όιεεε από νοα όεπ .πτώμα θαποπιετεπ επεπεο επε
Ιππι·Ιιεπ ω»... «Με όει· αεια: ιπαάεαπασ ραπόεο2αΜια και όεπ (ΗνιΙαιτειι.
ΟπαΙειαπ όει· Νότα: όει· Καππα Βεπιπεε όιε πιι·επιιοπε θεεετεεεπαπε ααι·
πει νοι·πιιιιόεπει· Νοιπνεαόἱἔπεἱτ ατι.. από, οπΒΙεἱαπ επι ιιΙεο από
εο νει·ππόει·Ιιεπ Μ, Με ιπαποπε πιοόει·πε Βιεπτεεεεετεεεπαπεεπ, επ ριιεετ
επι επιπ αΙε ΙεπειιόἱΒει· θι·πεπιειπαε όοεπ απτο: Ψιιπι·απ8 απο: θι·από

ατιιιοἱρἱεπ όεπι ·ι:εκπι2π|ίιπεπ Ζειτπειπαεειεειπ απ. Βε απ απο επειι επ
ιααιωπι όενοα ετα ερι·εσπεπ, όιιεε όιε πεατι€ειι Κιι·οπεπεεεετεε, όιε νι·,Ξειιε
εεαΙεειαε όἱεοἰαππα ειπειι Βϋεπεοπι·Μ Με ΜΜεΙιιπει· νει·εαοπεπ ιινοΙΙτεπ,
όιε εε επι Ζειοπεπ νεα @αστεια Μ, ινεππ πεπιιαιιιετ ενικό, παπι (Σ)
πειιπε όἱε οιιαοιιεε παπα νι€ειιτεε πω... Βια πΙοεεει· ΕἰιιπΙἱοπ π. Β. ἰπ
όιε ιιαεεεεειεππετε Βιιι·ειεΙΙααε όεε Κιι·επεαι·εοπτε νοπ ααα.. οόει· παω.
(Ι.επι·παεπ όεε Κιι·οποπτ.) από όἱε Ιετεπει·ε, από όἱε επετει·ε Βεπααιιταπε
€ειιαι.ςεπό ανἱόετΙεἔειι.
Βει· Απ. ν. όει· πιιό. από όει· αναι·τειιιπ. Οοπνεαιιοπ, όει· Απ. ΧΙΙ.

όεε όειει·ι·ειεπΞεοπεπ από όιιε ππω.ιωπ θοπαοι·όιιτ ιιππ 1851 πεειι€εα,
όει· πει!. Έπινε: ;;επε ια Βαεπειεπτ πω' όιε Ζειτνει·πόΠιιιεεε πα, όιιεε όἱε

πϋι·Βει·Ιιεπεπ Βεεπιεεπεπεπ όει· θειει.Ιιεπεπ, εοννιε όἱε παι·δει·Ιίαπειι πω..
νει·πόΙτπιεεε πιι·οπΙα:πει· Βαι:πεπ (Κιι·απεπ, Ρίι·ϋπόεπ, Ζεππι:επ, [Μαια

ιιιιι:ι·οπετε) να: όεπ παι·Βει·Ιιεπεπ θει·ιοπτεπ νει·πιιπόεΙτ ννει·όειι. Βια· πἱεπεἰ
νοπι πει!. ΒταπΙο 8επι·ιιααπιε Ααεόι·αεπ: ,,Γεωραι·απι πι2ίωιε παπα·
@Με νοπ όεπ θεεπει·π όει· Κἱτοπε ό

!) όιιπιπ ἔεόεατεπ, ,,όίε Βεαιει·απε παπα
αιινει·όαεεει·Ιιεπε Βεοπτε όει· .Τατἱεόἱοτἰοπ όεε Βιιιιιτε ια Πεμ ΒεετεΙΙΕ;
όιεεε Πει·ιεπτεπιιι·πεπ όεε Επιιιτε αει ααι· επει·παππτ, επ πιιιἔε όἱε όετιειΒειι

ι) 5ο ειπό όιε οποια:: ιιιοπι πιεπι· αεΙτεπόεε Βει:πι, ανεΙσπε Με όιε ΒαΠε
απατα εαπεΙααι πΙοε επι Αιιεπαεε όεε πεα$ε πιαπτ ιιιεπι· εκ1ετεπτειι όιιιιιαΙι€ειι Πεεπτε
νει·πόΙΕπιεεεε ενν1εοπεπ Κιι·οπο από 5τειικ ειπό π). Επειιεο ειπό όιε ειιιιααεε απρι·απόεεπ
Βεννοτόειι, ανε1επε όιε ια όει· ιπιπεΙεΙτει·Ιοεεπ 8ιαιιιενει·ίαεεαπε Ιιεεεπόειι θεεεπε
ανεεειι πότΒει·1ιοπει· νει·ι'οΙααπα όει· Και” επιπιιΙιεα.

ή Με επόψει·επ Κιτεπεπεεεετιε από όιιε νοιπ πιτεπ1ιοπεπ θεεειι€επει· παει·
παιιπιε εΙΙΒεαιειαε θενεοπαπειτει·εοππ πιιπεπ όιε ι'ι·ϋπει·επ εαίβεποπεπ. Βιιε ΚΙι·ι:πεπ
παπι Μ: επεπεα όαι·οπ οιοπεεπεαε τιιοιιιιε όει· από”. ραττιπαΙόι· νοπ ειπιεΙπεπ 5τιιιιτε
εεεεπειι αΙτει·ιι·ι. ννοι·όεπ. Ιέσε.ε|ιέπ, Με εταιιιει·εοπό. νει·πόΙτπιεε όει· πωπω. παω
ιιι ΒεατεαπΙαιιό (8ι:ππόπιιαεεπ ΗΜ!) θ

. 31. Με Κιι·οπο πετ ιαέει.ξεπεπ, όιιει όιε ια
όεπ Ετιιπει·επ 8τιιιιιενει·ίαεειιααεπ Με ια όεπι πιι·επΙιοπεπ θεεετιπαεπε @πεπτικό
Ιαιιιιαπιιότ, όιε πιι·επΙιεπε όαι·ιεόιοτιοπ πειϋἔΙιοπ όει· οινιΙεπ Βεοπτενει·πό!τπιεεε όει·
θεΙετΙΙοπεπ ιιπό όει· Επεειιεπεπ απο. ια ειππεΙπειι Ι.ϋπόει·π ιιαΕπόι·ε. από! πιει· όιε
Βιαιιτενει·Ιαεεαπα ειπε απόει·ε από Με νετπό1ιπιεε όει· Κιτοπο παπι 8τιιατ ειπ απόει·εε
,5οινοτόειι Μ.
στ. 8επαΙτε, ()ιιεΙΙεπ όεπ Κιι·οπεπτεοπτε 8. 53, 34, 404 από όιε Νότο όεε Οει·όιιιιιΙ

εταιιτεεεετεπόι·ε ΟοαειιΙν1 Μαι 10. Απε. Ι819 ”εεαοειιιαπε όει εειιτιαιεπ1ι.“

δ
) Βει·ιεπτ όει· αναι·τειιιπ. Οοπιπιιεειοπ απ" όιε Ποπνεπιιοπ 8. Μ: 8ιαόιεπ απο::

όπε Βετο”. Οοπεοι·όιιτ ΠΕΠεπ 1858) δ. 80: ..Με Βεεπτε από Ρόιεπτεπ όεε Βιεοποι'ε
ειπό ια αΙΙΒειπειπεπ Οιιιιοπεε αιεόει·αειεατ, ννεΙαπε πω». ννεπει·ε πιι·οπΙΙοπε νοτ
ει:πι·Π$επ από όιε Ρτιιιιε ιπειΙε ειιιη;είϋπι·τ, ιπειΙε απ;;εόπόει·15 αναι·όεα. Βιιπόπϋεπετ
όει· Κιι·οπεπτει:πιεΙεπι·ετ παπεπ όιε νει·εοπιεόεπεπ Βεειιπιπιαπἔεπ ιιιεαιπιιιεπἔεΕαεετ,
απ: όιεεε ια όεπ θεεει:ἔεπαιιΒ όεε $ιαιιιιι όποια!! επεπεο ιιι παόεπ Μ. Ψεππ όιε

ό
)

ΥαΙ. όιιε Βεπι·ειπεπ όεε βατό. Απποπε11ι ό. ό
. 23. .Μπι 1791 ιιπ όεπ Μεοπεπ Ειπε
αοιιιιι πει πω, Εεειιι ε. Ι. εαιιι·ειιιιιτιε Μπα. όα Ραμ. 1829. π. 508. Δ. ό. π.

Ποιι'.ι απο» Μι· πω.. ΜοΜπι·εοΜ Π. Μπιλ Η



290 Με", Με ΙιΜΙΙ50Ι16 0οιινειιτΙοιι.

Ψει·Ιιι'ΙΙΙιιΙιιεε οιιιΙιιιιει·ιι“ ε. Ιι. εο Ιιιιιεε :Πε πω". εΙε ειιει·Κειιιιειι ιωιειι.
Με” Αι1εΙεειιιι8 Μ: ἰιιιΙεεεειι νοΙΙειειιιΙΙΒ ΠΙ11°Ι0ΙιΙΙΒΜ
ΒεΙτοιιιιτΙΙεΙι ΜΒΜ 8ἱάι Με ΙιιιιιιιιιιΜ1: όει· Κιι·εΙιε, ΙΙιι·ει· Ρει·ιιοιιειι

απο ΒοεΙιειι πι! Με εειιΜιιε ενεΙΙΙιεΙιε ΒεοΙιι, ιΙΙο ΒειοΙιεεεεεπεεΙιιιιι€ 1
)

ωιιΙ απ! ιΙιε Βεειιιιιιιιιιιιεειι εεε ΚιιοΙιειιι·εοΙιτε 2). Ε:: ιιι εΙιειιεο ΙιεΙιιιιιιιι,
ιΙοειι ιΙἰεεεΙΙιο ιιοάι ιιι ειιιειιι ει·οεεειι 'Ι'ΙιειΙε άει· ΒιιΙΙιοΙιεεΙιειι Ψάτ, πιο
Με ΜΙΙιει·ειι ϋΠειιιΙἰεΙι-ιεεΙιιΙΙεΙιειι νει·ΙιιιΙΙιιιεεε ιιιάιτ Με ΙΜ ωιιι ιιΙτει·Ιι·1:
ννιιι·ιΙειι ωιιΙ πιο ιιοάι Ιιειιιε ιιοΙιιιι·Ι”ε ΒεΙιεΙιΙιιιιΒ κινιεεΙιειι νεΙΙΙΙοΙιει· πιιά

ΒεἰιιτΙἱοΙιει· .ΙιιιιειΙΕάιοιι ειιι€ειι·ετειι Μ, ιιιιάι ιΙε Πισω 8εΙιιιιιιΙΙιοΙιτ Μιά.
Πει· ΙΜΙ. ΒιιιΙιΙ ΜΙ: ΙιεΙιιιιιιιΙΙΙοΙι ΙιεετεΙιειιιΙε ΒεοΙιτιιεϊιπε, Με εε _ιειΙο
ϋΙΤειιΙΙιεΙιε Διιτοι·Ιτιιι ιΙιω, εο Ιειι€ε ειιίι·εεΙιτ, Με ιΙει·ειι ΑιιίΙιεΙιιιιιις Με
Μ: @πιο ΚἱιοΙιε οιΙει· ιιι εΙιιιισεΙιιειι ΜιιιτΙει·ιι πι· ι·εεΙιτΙιεΙιειι Νεώ
ιιιειιιΙΙΒΙιεΙτ Βεννοι·ιΙειι ιιι 8)

. Ιἰε ιιπ εΙιειιιιο ΙιεΕιιιιιιι πιιά απο 5εςΙει· Ιιιι·άι
ΙΙάιειι Βεεϋιιιιιιιιιι€ ιιι ει·εεΙιειι. ιΙιιεε εοΙάιει· 1εννεΙΙε Ιιεἱιιε Βεει·ΙΙιιιΙιιιιε
Ιιει€είϋ81; Μ. Πο εε Βειιιε ι·εεΙιΙΙΙεΙιε ΠοΙΙιενειιιΙΙΒΙιεΙΙ: Μ, ιΙειε Κιι·άιειι
Βεεεω όει· Ιιιιιιιιιιιιιετ ιιΙΙΒειιιεΙιι ιιιιΙΒιιΙιεΙιειι, ιΙἱεεε νιεΙιιιεΙιι· ιιω Ιω· ειπ
κεΙιιε Ι.οιιιΙει· ειιι€ειι·ετειι Μ: πω! ειπε εοΙάιε ΝοιΙινειιιΙΙΒΕεΙΙ Ιιἰει· πω:

ΒιιοΙιειοΙιι: ιιιι'Ε οιο ΙιεετεΙιειιιΙειι Ζειτ- ι·εερ. ϋΠειιι.ΙΙεΙιειι νει·ΙιϊιΙτιιιεεε ωκε
ΙΙιιιΙετ, εο Ιιιιτ όει· ΙΜ!. ΒιιιΙιΙ νοιι εειιιει· Αιι€οι·Μ8, άιο ΚΙι·οΙιειιεεεεωε
ΙΙΙ: εοΙάιε ΠιιιιΙει· Μι ΒιιιΙει·ιι, θάιι·ιιιιεΙι 8ειιιιιεΙιτ. 8ο κι ιΙΙειιε Βε
εεΙιι·ιιιιΙιιιιιΒ άει· ΕΙι·εΙιΙιεΙιειι $οι·ιετΙιάΙοιι ιιιιΕ ι·ειιι Ιιιι·εΙιΙιεΙιε ΒεοΙιτε
νει·ΙιϊιΙΙιιιιιεε πιο ιιιιι·ΙΙΒιιΙει·ειι Κίτε!ιεεπεεΙιι! ιιι ιΙειι3ειιι€ειι Ι.ιιιιιΙει·ιι εε
ινοι·ιΙειι, ιιι ννεΙοΙιειι άει· ΙιεΙΙ. ΒιιιΙιΙ Με ει·ινιιΙιιιτε Βι'.ερεπε νοιιι αΙΙοεπιει'πεπ
ΚΙΝ.°Ι82Π9882ΐ8 ΒεεεΙιειι ΙΜ. Κεἱιι ΒιεεΙιοί κανει· Μάι όει· νει·Ι“ιιεειιιι€ όει·
Κιι·οΙιε Βάσει. ιΙιιε ει·ινΙΙΙιιιτε οΙΙΒειιιειιιε Κιι·οΙιειιΒεεετε Πιτ εειιιε ΠΙϋεεεε
πι ιιΙτει·Ιι·ειι, οι ει· πω· θειιετπε εεειιιιιΙιιιιι πω! ρι·εειει·, ιιἰεΙιτ ιιΙιει· εοιιιι·ιι
]ιιε οοιιιιιιιιιιε εεΙιειι Ιιωιιι 4

). Ι)Ιε ει·ινΕΙιιιτε Ι)Ιερειιε νου άει· ΙιΙι·εΙιΙΙεΙιειι
διιι·ιειΙΙοτιοιι ιιι ΙιΙΙι·Βει·ΙιεΙιειι ΒεοΙιιενει·ΙιεΙτιιιεεειι άει· ΙιἱιεΙιΙΙοΙιειι Ρει·εοιιειι
πω! ΒιιεΙιειι ΙιοιιιιΙε εΙε ρει·άειιΙϋι·εε Κίι·εΙιεπεεεεω άσο ιιω· νοιιι ΙΜΙ.
ΒΙιιΙιΙ ειιεεεΙιειι. Ψειιιι εοΙάιεε ιιι ειιιιιάιιειι θοιιοοι·ιΜειι, Με Ιιειιιει·Ιιι,
εεεοΙιεΙιειι Μ, εο Μπιτ ιΙἰεεει· ΒεεΙιΙενοι·ειιιι€ ειιιεετΙιεΙΙε πω· Βει·ιιΙιη.ιιιιιΒ
άει· θειινΙεεειι άει· ΚιιΙΙιοΙΙΙιειι, ειιιΙει·ιιτΙιειΙε και· Ηει·ειεΙΙιιιι€ (Με Μ'πΙι!ίοΙιεπ
ΒεεΙιιεκιΜιιιιιΙε. Ι)ει· ΠιιιετειιιΙ, ιΙο.ειε άει· θι·ιιπά δ) άει· Βι”ερεπε θεί

ρεβῖμ Μ, ιϊπάει·2 απ άει· Βει.·ΙιιΣεϋει!άπάιβει'Ι άει· θεεε2εε.ι ιιιιάι ιΙειιι
ΙιεΙιιιιιιιιειι Αιιιοιιιι ,,οεεεειιτε ι·ιιτιοιιε ΙεεΙε, ιιοιι οεεεει: Μι ἱρειι“ ιιιιοΙι
ιΙιιιιιι ιιἰάιιε, κινειιιι άειιεε Μοτιν ειιΙΙ'εΙΙειι Πιτ ωι‹Ι ιιιιιΙει·ε νει·ΙΜτιιιεεε

ειιι€ειι·ετειι εἱιιιΙ. Πει· θι·ιιιιιΙ ειιιεε θεεεωεε ιΙιιιΙ' ιιιιοΙι «Με ΙιεΙιειιιιτειι

ΙιετΙιοΙ. Κιι·εΙιε ϋΙιειΙιιιιηιτ ειιει·Ιιειιιιτ πω! ω» ΒιιοΙιοι' εειιιε ΨΙι·ΙιειιιιιΙιειτ ιιιεεειειιιΙειι
ενει·ιΙειι ΜΗ, εο ΓοΙετ «ΗΜ. Μ” αει· ΒιιιεΙιοΕ ιιιιάι Με Μι·οΙιΙιεΙιειι θι·ιιιιι1εωιειι, πιο
οιο ι1επεΙΙ ιιι ΙΙεάιτ ΙιειτεΙιειι, ωιι1 Ιιι ιΙειι νει·ει:Ιι1εάειιειι θεεεπειι πιιά νομικά·
ιιιιιιβειι άει· ΚΙι·εΙιε ειιΙΙιιιΙτειι Με, εεΙιι Αιιι1: ιιι ΗιΙιι·ειι ΙιεΓιιἔΦ ιιι.·<

1
) ΑιιιΙιειιτ. Ι·`ι·Μει·. ΒιετιιΙιιιιιε ει! Ι. 38 Ο. Με ερ. ει άει·. Ι. θ., Η. θεοι·Ειεάι

εοφ. 1ιιι·. θει·ιιιειι. μ. 1158 Β. 1
. Ν. δ
. 154, ι:ερΙΙ.ιιΙ. σε”. ω. Μ. 5. 45. 0ι·ιιιιιει·,

ΎνεπΙει·. ΝεΙιειιετιιιιι1ειι ΤΜ. Ι., ΛΙιεοΙιιι. 9 δ. 5, 7, 8. 'ΙΜ. ΧΧΙ. ΑΙισάιιι. 8. δ. 2.

ΙΙ
) (Με. 1 οι". 96, σειρ. 2. 12, κ. ι1ε 1”οι·. εοιιιιι. Π. 2
,

Οοιιε. 'ΗΜ. εε". 25
ο. 20 :Με κά".

ΜοΙΙιοι·, Με ΙωιιιιιιιΙΙΙΙτ Με Βοιιιεε ιιι $ρεγει· (Μάικ 1859) 8. 58 Π.

8
) Βι:ΙιιιΙτε, 0ιιεΙΙειι Με ΚΙι·οΙιειιι·εοΙιι.ε 8. 85 Ε”.

4
) 8ι:Ιιιι1τε εοιΙ. 5. 109 Ε. νε!. .4π·Ιι2υ, ΙΜ. Ι. 8. 555 Π'.

δ
) ΨίΙΠειιιΙι. ΟοιιιιιιΙεε.-ΒοτΙεΙιθ 5. 18: ,,ιιιιι· ειιιε ίεΙε0Ιιε ΠεΙιει·εειιιιιιι; Ιιοιιιιιε
:Με ιιιι2ινοΙεΙουΕΙΒειι ιειιιροι·ιιιιι ι·ειιοιιε ΜΜΜ Με Ψοπο: .το Μπα: Με Ζάτ
ιιιιιΜιιιιιε οι ει·1ιιιιΙιειι οιΙει νει·Ιιιιι€ειι, ιιιιτειισΙιΙεΙιειι.“



Πεε Ποιο!" ιιωιι« «πιο «Πο 0«ιιιιοιιιι«ιιι. 29!.

Βοο·οΙιι όει· Ιιιτοι·ρι·οιοτιοιι ιιιο οΙε οιιι Βοε«οιι«ΜοΠ εοιιιοι· Βοειιιιιιιιιιιιοοιι
οιιοοεο!ιοιι, «πιο οι· «Με ιιἱ«:Μ οιιιιιιιιΙ πι· ιο8ιε«:Ιιοιι Ιιιιοι·ρι·οτειιοιι !ιοιι«Μ©
ενοι·«ιοιι, ινοιιιι «Με Ποεοτε !ιοειιιιιιιιτ Ιοιιτοτ «›«ιοι· ινοιιιι ]οιιοε Μοτἰι· ιιιιι·

οιιι ειιιιιο«ιτινοε ιετ 1
). Πιο οι·νιιιιιιιτο ΒΙεροιιε Με «Πιοι·«!ιοε οιιι οοι·2ι·α_«μ

ιιι«ϊοιίροι· ιιοι·ΠοιιΙοι·οε Κιι·«:!ιοιιΒοεοτιι, «ιο εἱο νοιιι Μι!. ΒιιιΜο ἱιι ιιοιι Ποιο·
Ή«:Ιιοιι θοιι«:οι·«ιετοιι ετιιιιιιιι·ι νιιι·«ιο. ιιο»««εΒο «ΠιιΕοιι ΕιοΙ«οιιιιΗιο!ι νοιι

«ιοιιι οιιιοιι θοιιιι·ε!ιοιιτοιι ιιι«ι!ιο «ι!ιιιο Ζιιετιιιιιιιιιιι€ «Με οιι«ιοι·ιι Βοοιι«ιοι·ι
«›«ιοι· οιιι'Βο!ιοΙιοιι, «πιο οε «Με »Με οἱιι Ρ«ιιιΕτ οιιιοε νοι·τι·οοε «ιΠοι·ιι·τ,
«Πο ιΙΙιι·ιοοιι ιι!ιοι· οι·ΕϋΙΝ νι·οι·«ιοιι π). διι Ζακ” «ιοιιιιιο«ιιι «Πο διιιιο«ιι·«Ιαίο ιιο
Μἰ£οιι ωοι·«ίοιι, ιο: όει· Μι!. δ'ι'αΙι! ιιοοιι «Ιοιι ιιοει:οΒοιι«ιοιι θι·ιιιι«ιειιτεοιι
οσηιβιοΙιι!ο!, όποιοι Κι'ι·ο!ιοιιμοιο2ε «ιιι/ιε«·Μ επι ΜΜΜ, ιιιοΒοιι ειοΙι «Πο
Ζοιι:νοι·ΙιοΙτιιιεεο Βιιιιοι·ιι ποιο εἱο ννοΠοιι.

Ι)οι· ΙιοιΙ. ΒιιιιιΙ Μι: ο.Ιιοι· Μοι·«!«ιι·οΙι ιιιοΙιτε νιοἱιοι· οοιιιιιιι Με οιιι
!ιοειο!ιοιι«Ιοε Κιι·οΙιοιιοοεοτε οιτοι·ιι·ι:. Βι· ιε«ιιιιι2ο «πιο ινοΙΙτο Ι«οίιι δι'αιιι!ι

εαεα, Ι«οιιιοιι ΤΙΜ! «Ιοι· Βοετοιιοιι«ιοιι οιιια!!ιοΙ«οιι ΒοοΜεοι·«ιιιιιιιε «ϊιιάοι·ιι.
Ψιο οε Βοοιιο «Με 8τιιοτε οπο, «Με ροΙΜεο!ιο Βοοιιι «ιοι· ιιιι·οιιΙιοΙιοιι Ιιιι
ιιιιιιιιιοτ Με ΤΙιοἱΙ οοιιιοι· 6Ποιιι!ιο!ιοιι ΒοοΜεοι·«ιιιιιιιΒ Μι ι·οοιιιιι·οιι, εο
Ιιιιιι«Ιοιτο «ιοι· Βτοοτ «ιιιι·«ι!ιοιιε ιιιιιοι·ΙιοΙΙι «ιοι· θ'οιιιιιοτοιιε εοιιιοι· διιι·ιε«ιι«Μοιι,

ιιι«Ιοιιι ει. Β. ιιι «Με «Ιοιιιε«:!ιοιι Βιοετοιι ιιΠο ιιοΙΜεο!ιοιι από Μιι·οοι·ιι«ιιιοιι
ΒοοΜενοι·ΙιοΙιιιιεεο ιιΙε πι· ιιοΙιτιεο!ιοιι θονιοΙτ, και· «Ι«ιε«Μιο!ιοιιε «Με Βιιιοιε
Βοιιϋι·ιο, οι·ι«Πιι·τ ννιιι·«ιοιι 8

). Πιοεο διιειιε!ιοΙιοιτ ιιιιοι· «Πο οι·νιο!ιιιτοιι Μι·
Βοι·ΙιοΙιοιι Ροι·εοιιοιι «πιο Βοοιιοιι νει· ο!ε«ι ιι

ι

ιίααι!!ίοΙιοι· Βοειο!ιιιιιε ιιοι·οιιΞε

ΒοοΙιτοιιε 4), οΙιο «Πο ίι·οο!ιο!ιοιι οοιι«ιοι·«ιοτο ο.Βοοεο!ιΙοεεοιι ιιιιιιι·«Ιοιι. Βε
ιετ Ιιιοι·«Ιιιι·ο!ι ιιιιι· «Με Κι“ι·οιιοιποι.·Μ, «πιο Μπιτ επι θιιιι.ι·ίοιι «Με δ'2σια!«ι
ιιοιι «ιοι· |είι·«·Ιι!ιοοειι Α«ιτοι·ιι.οτ ριιι·2ιι·ιιΖάι· ιιισάιβοι“ι·£ ισοι·άοιι, «Με Βο

ιΜιοιι«Ιο διαα!.«ι·οι.·Μ Μ οιιιΕ'««οΙι ροοΖι'ο!ιοιι «πιο μι· Μάι! θοροποιοιιιἱ
«ἰοι· νοι·ίι·α9.ι· Βοιινοεοιι. Ψιο «Πο ΒτεοτεοοιιιεΙτ «Με οι·ινιιιιιιιο Κιι·«ι!ιοιι

Βοεοτε οΙε εοΙ«:!ιοε ιιιοΙιτ οΠοι·ιι·οιι Κοιιιιτο, εο νεοι· «Πο Κιι·οΙ«οιιοοινιιΙΙ: μι·
ιιιοΙιτ ιιι «Ιοι· Εεεε, ,,ιιιινοτο«ιεεοι·ΙιοΙιο Βοο!ιτο «Ιου .ιω-ιε«ιιο«ιοε «ιοε δίαιιίο
ιιι Β'ι·ο.Βο επι ειοΙΙοιι,“ ονοεειιοΙΙι «Πο Βιιιο«εΒοινοΙτ Εοἱιιοι· Αιιοι·ικοιιιιιιιιΒ
ἱ|ιι·οι· οιοοιιτιιιιιιιΙιο!ιοιι διιι·ιε«ιι«πιοιι !ιο«ιιιι·ίτο, οιιι νοι·ιι·οο Ιιιοιιι!ιοι· ε1ε«ι

Βοοοιιετιιιι«ιεΙοε εοννοεοιι εν«ιι·ο!

5
· 18.

Ε. οι! 8. Βιιε ιιοειιινο Βοοιιτ «πιο «Πο Οοιινοιιιιοιι.

Α.ιιο!ι Επι· ιιιιιεεοιι Με ιιοιι νοι·ιιιιοι·οιιι «Πο ιιιιιτοτἱο οΙοιιο!ιἰ !ιοι·ιοιι
τιιιοιι, «ινοΙοΙιο «Πο ΠοΒιιοι· «ιοι· Κιι·«:!ιο ιιιιι· επι Μιιιιιο οιιννοιι«Ιοιι. Πίο
Ιίι'ι·«:ιιο επίσης! Ι«οίιιο θόοι·Ιιοιιοϋ ιώοι· «Ιοιι δι'α«ι£, «πιο ειο Ι«ειιιι «Με
ιιιοΙιτ ενοΙΙοιι, «ιο «!ιοεοι· οιιι οιι«ιοι·οε Ψοοοιι «ιΙε εἱο Μ, «ιο «ιιο Ιιιιι!!ιο!.
Κέι·ι:7ιο ιιιι·οιιι Ψοοοιι οοιιιεεε Ι«οιιιο Τ|ιουσι·αιδίο |ιοιΙιοίβι2Ιιι·οιι Μπιτ. Βιο

ή ΕΜ., 8ονιο.ιιγ, 8γει:οιιι Ι. 218, 221.

η Ποι·ο«Ιο νοιι «Με 8οιτο, ιιοιι ινοΙ«:Ιιοι· ιιιιιιι πιο Βι·ιι«:Ιιο «Ιοι· Οοιινοιιτιοιι
«ιι·«ΐιιοτο, ννιιι·«Ιο ιιιιτ Πιιιο«:Μ ΙιοΙιοιιιιτοτ, «Ι«οι· ΜΗ. 5τιιιιΙ ιιιιΙ«ιιοςο «1οιιι θι·ιιιι«ιειιτιο,
ιιιιιιιιιιετιεο 8«ιριιΙοιιοιιοιι «ιοε Οοιιοοι·«ιοτε ,,«οιιιροι·ιιιιι ι·οτιοιιο ΜΜΜ· πι ιιι·οοιι«ιιι;
οι. «ιιιοοοοιι Βιο!ιτοι, Κιι·«:Ιιοιιι·οοιιτ 5
. 88 »στο 2
.

8
) ΖΤηιΠ, Βιιιοτει·οοΜ Π. ΤΙιοΠ δ
. 272 Π'. Β. Η!.

ο
) Ψιο ο«›οιι 5. 8 ιιιιοΙιοοινιοεοιι Μ, Με: «Πο «'ιοεοτιοοιιιιιιο (Ξει·Ι Ρι·ιο«ιι·Ι«:Ιιε
.(νοιι Βιι«ιοιι) «Με Ι.«Ιι·«:!ιΙ1οιιο Ιιιιιιιι.ιιιΜιτ («Με ιιι Μιι;οι·11οιιοιι Βοοιιιενοι·1ιοΙιιι1ιεοιι)
«Με ι·οηιοοιιι«ι

Με
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ει·ε«επ πειιε πει· θοπνεπϋοπ πεεεπι·ιπιπεπ ειιιει·εεπε «πε ΚἱτοπεπεεναΙτ
ααι' «Με ει€επιππιπΙιεπε, αεα Ζννεοποπ αει· Κιι·οπε επτεπι·εεπεπ«Ιε θεπιετ,
επί πιι·«ιπΙιοπε ΒεοπτενετπΒΙιπἱεεε. απο απτει·ε2εΠεπ ιιπ«Ιει·εεπε «πε Πιεπει·
απο Αππεπϋι·ι€επ αει· Κἱιοπε ια εΠεπ ροΙΜεοπεπ από πϋι·8ει·Ιιοπεπ Βεοπτε
νει·πϊιΙιπιεεεπ ο” ΒταιιτεΒενεΙΦ.
Με θοπνεπΠοπ εἱοπει·τ πει· Κιι·«:πεπεενιιπ πιιοπετεπεπ«ιε πωπω κα:

«πε πωπω .4επιίει·θεσε!επιφ, «πε πειιε” ι·οερ. ι·ειι€ίϋεε Βτεἰεπιιπρ
ιπεπεεοπ«!ει·ε «Με ΚΙει·αε, «Πε Ι'ι·ειε ΑαεαπαπΒ αει· Ιιι”ι·επίι”οπεπ Σεπτ, αεαι
πιι«:π «πε εεΙπετετεπ«ιιΒε Ρι·πί'απε αει· θειετΙιεπεπ, «πε Γπειπεἱτ «Με θαπαε,
αει· Ψειπεπ, «πιε Ι«ι“ι·εΙι!ίσ.·Ιιε Δεεοα”α2ίοπει·εελ$- απο Ψει·.ι·απιπιίπποει·εσπ!,
«ὶειππιιοπ «πε Ι«`ι·ειπειτ, θι·«ιεα απο ΚΙοειει· ικα πιιπεπ, εονἱε 8γπο«ιεπ πια
παιτεπ, «πε εοπίετιΣίσσε θεπίο·πΜιαι·πει'ιδ ίπ ιια-πιει”. δ2ι·είΖεεε7ιεπ, από
«πε .Ται·ιε«Ποιιοπ ἰπ ι·εἰπ πίπ.·|ι!ί«·7ιειι διι·α/εεεπεπ, «πεπ [πάω νει·Ι«επι·,
«Πε 7ετοι·άπαππ.ι·/ι·ει”πεί! ίπ Μ·επίι”επεπ Αποε!ερειιλεο!επ απο Απίπει'ί «κι
«ἰει· νει·ωαίι!απο από νει·ενεα«ιαπε «Με Κέι·επεπυει·ιπϋπεπε. Ψεππ «πε παω
οιαοπ παι· Με θοι·ροι·ετιοπ ιαι δ'Μα!ε «ιπει·πιιππΕ νει·ε, εο πϋπιπε παπα
ἱπι· π. εἱπεπι Βοεπτεεταιιτε, «!εεεεπ θι·απ«πιι·ιποπι ιιαί αει· Ρι·ειπεπ αει·

θοι·ροι·αι:ιοπεπ πει·απτ, «πεε«ι εαε αεια πω.. αει· Οοηιοτιιτἱοπεπ επ
Βιεεεεπ«ιοπ Βεοπτε πἱεπτ νει·ειιι;επ. Βἰπ πΙοεεει· Βιππποπ ιπ «Πε θοπνεπτιοπ
πεπνειε,τ ἰπιἰεεεεπ εοποπ παι· θεπϋΒε, «ιαεε ιπ «πεεειπ νει·ιιι·ιιε εἱπε πω...
«πεεει· πιι·επιιοπεπ Βεεπτε ειπει· πιοπι: ααπε«ιεατεπ«!επ Μίίωίι·Ι«απο απο

Βεσεππϊππαπο αεαι δεί!ειι «Με δ£αα£ε απ«ει·ννοι·Ι'επ πνοι·«πιπ ειπα. Πιε

Βεετιπιιπαπ8επ αει· θοπνεπιἱοπ ι·εοπτϊει·τιΒεπ «ι!εο «πεπ Με: πιοπτ, «ιαεε
«π:«!αι·οπ «πε Κιι·«:πε απει· «πια Βιιιιι€ εεετεΙΙΙ: εει. Με Κιι·οπε νει·Ιεπετ
παι· π'ι·ειπειτ πια' ιπι·ειπ θεπἱετε. Βαε ρο.ι·ι!ιπε Βεε?ι2 παι·επίπί επει·

ιιΙΙει·αιπΒε εει· ΙΩ'ι·εΙιε ια «ιπεπ πωιιιιω. νει·παππιεεεπ ειπε ιιπαππάποψε
δ'Σεί|ιιπρ ,,πεπεπ «ἰεπι ι$!!ΙΒΜ απ«ι εεἰπεπ θεεεπεπ," Με εοΙεπεε ια «πεπ
55. 4 Π. οπεπ νοπ! αεαι· θεπϋΒε παοπΒενιεεεπ Μ. Ποπ νεεηιπϊιΙιεεπεπ
Ι·'ι·ιε«ιεπ ιπεπεεοπ«ιει·ε αππιπΒεπ«Ι, εο μια: ιιαε «!εεεεπ οπειι (δ. θ) ει·
ννΕππτειπ ΙππεΙιε ειναι· πει·νοι·, «ιαεε ει· ποια νει·τι·αι; :ιενιεοπεπ Κιι·«:πε
απο Μπιτ, εοπ«ιει·ιι "νἱεοπεπ «Μπι Κεἰεει·, αεα Εεπ«Ιεεπει·ι·π από αεα
θιιι·ιιπτεπ «Με Ψ. π. που, «ιαεε ει· ιιπει· επι Βει”επιπεσει'ε Μ, :κι ωε|επε.ε
«ἰἰε πωπω” _«;εὐιιπ«ἰεπ πω. Με οοπιι·ιιπεπτεπ ειπα απει·«πεε «ια «Με
Ι. π. Ο. επι Ρει·Ει·οο Βεπαπ«Ιεα, απ«Ι εε εναι·επ «πε Ρ«ιοιεεεαιεπ «πιο νει·
τι·ετει· «Ιει· «ιεατεοπεπ Κετποππεπ από Ρι·οιΕεειιιπιεπ, νεεεπιιΙπ ω, Με
ει·ενιϊππι, «πε ΚαιποΙἱπεπ, «πε «ιεατε«:πεπ Βιεοποίε, απ! Βεοπτ επί «πεεεπ

νει·τι·ε8 πει·αι'επ. Κι·ιιίι οΙΤεπι1ιοπεπ Βεοπτε ειπα απο «πε «ίεα!.π·πεπ

.π”ιΣι·ε2επ αει·ρ/Ιι”οπίεΙ, «Με Κιι·επε ια Πεα«εοπΙαπ«Ι, «Με αεια εοι·ιιαε εε«ποΙι
«:οι·αιιι πα Ι. Ρ. Ο. Βαι·ιιππι·τε Βεοπ£ κα εενν«ϊπι·επ. Ψνεππ «ιαεπ «πε
Κιι·οπο αΙε εοΙοπε πει αεια Ι'ι·εΒΙιεπεπ νει·τι·ιιΒε πἱεπτ πειιιειιιΒι ααι·, εο
πει ει· «ιοεπ Με και· αεεεπεπ, εἰπιπεΙ «πε π«ιτποΙ. παω «ιΙε ϋπεπτΙἱοπεε,
εε!πειειεπ«Μεε θεπιειπενεεεπ

- απ: «:οι·ραε - απει·παππ2, ει· πετ 1'ει·πει·
σε πιει· ἱιι Βε«ἰε ειεπεπ«ιεα Βεοπτε αει· Κιι·επε, ι·εειι. «!ει·επ νει·ιι·ειει·π,
αεα Βιεεποΐεπ 8«ιι·ιι.ατιι·ι: Ο. Πιεεεε πεεεαετ επι 8εννἰεε απνει·«Μεπιι€ει·

1)Βαι·«:π ω. ν. ε. 1 Ι. Ρ. Ο. ιναι·«Ιε αει· Ραεε«ιαει· Υει·τι·αι; απο αει· ΜΙ.
Έι·1ε«·Ιε Με Βεεταπ«Ππειτ αει· Ψ. Ρ. “αιε”. νει·εΙει«:πτ ιπαπ «Με Βειπιπιαιαπεεπ «Πεεει:
Γιιε«1επεεεπ1ϋεεε πιιτ αεαεα αει· Οοπνεπιιοπ, εο Μπα παπα πιι«ιεπ, «ιαεε «1«ιι·τ ιππι
«1εειεπε «11εεεΙποπ Μάικ Δε: Κ1ι·οπε ια«ιι·παιιιι€ πω, πιο πω,
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Ρεε11ε1ε1 -- Μοεει·, 1εεειε ει· 1) εεεεεε1ε8, εεεε ε: εεε εεει νω.«Ρεε1.
Ρ'ι·1εεεε νοι·εει·εεεεεεεε νετεεεε1εεεεε νοε ει·ο1εε1εεεεεεει· Βε1$ε εἱοΜ:
εεε1ι·Μεε ενοι·εεε εεἱ, εεεε εεε ΒΕεεεε1'εε Με εει·ϊεε1«Μοε εεει· Με
ΕεειοΙἰεεε-ΕἱτεεΙἱεεεε εεεεε εεε Ρει·εοεεε, ει Εεε- εεε ΚΙοεεει·εεοεεε,
Με Βεε1εΠεε8 εεε Μἱεἱετει·, Με Βε,«;εΙεεε εεε ΚἱτοεεεἔεΒτεεεεε, Οτε

εεεεεε εεε θετειεοεἰεε :«εεεεεε.
Πἱε ει·ενεεετεε Ε'ι·1εεεεεεεε1εεεε εεεεε εεεεε1'εΙΙε εεε Βεεί!εε!απε

εεε· Ι(ι”π·Ιιε εσεπωεπ!ι“Μ εεε εει·εεει·8. Ψεεε «ε» ..Με εεεεεεε, εεεε
εει·εεΙΒε ίπ ει”εεείπεπ Εεεεω·π ἱε εἰεειε εεε: εειε εεεει·ε Ρεε1πε εει”2
ευει'εε Με” ενει·εε, 80 ἱετ Μεεε .4ιωπεεειε εε1εε1νει·ετεεε11οε τ«ερεω
Επι! .εεε εεωείσεω, εεε εε ἱετ ενε11ει· εεε Βεενεἱε πε ει·ει·1ε,εεε, εεεε
εεεει·«ει Με Πε:·Ι«επιπιεπ (Μ. οΒεε 5. 16) εε«ετεεεεε Μ. 8ο Ιεεεε
Μεεεε εἱεετ Βεεεεἱεετ, εεννε1ε'τ εεε Ι. Ρ. Ο. εεε ει·ννεεε1ε Βειεεἰεε Βεεε1:
εεε· εεε... εε1” πω. Βε1εε1ετεεεἰΒ1τεἱτ εεε Με ε«πεεε εεεἱεεεεεεεε
ΒεεΜε. ενε- εεεεε οεεε (θ. θ) εεεεεεεν1εεεε, εεεε Με ΒεΠε ,,εεΙο
Ποιεεε“ εε Μεεει· Βεεεεεεεἰεετ Με· εεε1εοεεε Γει·τεεε ε1«:Με εΠει·Μ
Με, εεε ἰει 5. 'ϊ οεεε Μ ἔεπεἱΒτ, εεεε Με είπεε!υ·ε!επε /1επεετπερ
εεε εεετεεεεε εεεεΜεεεε νει·εε1τε1εεε εεε ίι·ε8Πε1ιε εεε εεεεε1τειε «Με
Κἱτεεε εἱοΜ ε1τετἱτεε 1«οεε1ε. Βἱεε Ηεερτ1εεεεεε εεε Ψεεφε. Ρι·1εεεεε
νετ, Μεινε εειε Ει·εεεε1εεε Μεεει· Βει·ετε!|εε8, Με 81εεει·εεεΙ1εεε ω·
ΒεΙἱΒἰοεετεε1ι£ε εεει δΜαίε εεεεεεεει·, εεε Με Ρι·ε1:1ε Με εε εεε1ι εεἱε
«Με 1. Ρ. θ. Βεπε1Β8, εεεε Βει·εεε νοε ει·οιεεε. ΒεἰΒε, νοει οοτρεε Επε
8εΙ1«:«πειε Με 1803 @με ωεω. δι!σε2επ εεε ε. Ρ. Ο. εεεει·ε1'εε ενει·εε.
Εεεε 1. Ρ. Ο. ω.εωεω.ιε εεεεἱεε εεε εεε τείοτειεεεἱ εεε Βε1εεεεεεεεε
ἱε εορρεΙ1ει· Ρεσετεεε: εε εετει·εεετε εεε Γει·ετεε @εεε εεε Βεεἰτε
επεεε νοε 1624 εεεε ΒεΙἱ8ἱοεεε πεπε1«ιεεεε, εεε εω·επ1ίΜε εεεετεεε:ε
εεε Κε·εΙιε, εε. εν0 Με εε εεεεε εεετε1οτἱεε εεε εκετεἱτἱειε ι·εΙ181οείε
Εεεε, εεε Βεεἱτε εΠει· εει·εεε εεεἱεεεεεεεε Βεοε1:ε. Πἱε ει·ε1ε νετ

ρείεετεεΒ Μ: ε1εε :Με εο1Μεοεε, ενεεεεεΙε εἰε εε εεε ερετει· (1803)
νει·εεεεπεε εεεε«.ΙΙοεεε Ύει·εεΙτε1εεεε εει·«ει εεε Β. Β. Η. Με εοΙοεεε

εοΙΜεεεεε Βε«:Μ εεεεεει·1: ενει·εεε Ι‹οεετε α). Βἱε "κκε ΒεεΜερ111εΜ
Βεννεει·ε Με νοεΙει·ενοι·Βεεεε, εει·εε εεε 1. Ρ. Ο. απευ·Ι«απείεε, Με εειε
εεΙεεε εεεοε εεετεεεεεεε θυφοπε!ίοπστεελ2 ω ](Μ.·Ιιε. Β1εεεε 16181
εἱεετεεἱ1ε εεε εεε ΕΜετεεεεει·εεετ18εεε «ε.- ΜΒΜ, Με 1648 Με εεετε
εεετεε8, εεεετεεΠε εεε εεει Αεει·Ι«εεετε1εεε εεε εει·εει·τεε Βεεετε εεε
πω»... Με @κι εεεεεἱ1ε. Πε Μεεε ΒεοΜε εεετ πε 'ΡεΒε εεε ὶεεοενεἱ1ε

εεεεερτε«:Μ ενει·εεε, Με Με 11π·ειε Ψεεεε εεεε εεεεεε. ε1εε, εε @που
εποε Μεεε ν1εε1οετ1οε νοε Βεἱτεε εεε Μι·οεΙ1εεεε ΒεεΜεεεεοεεεε «πιεσε
εεενεεεεε Μ, ειπε εἱε ,,1ε εεε Πεεετεἰεετἰιεεαεἔ πετ εεε: ]ετήεεε
ΒεεΜεΒεενεεετεεἰε εεε εεεεεΙεεε Πετει·ετεεεεεεε“ ε1εε; 3) εε Εεεε «Με
εενοε Με Βεεε εεἱε, εεεε εεε εεεϋἔε ΒεεΜεΒεενεεε1εεἱε εει·εε Αε

ενεεεεεε εεεεεε11εεει.

ή Ι. ε. 5. 684.
2) ΒΙεεεεεε11, 8«.εεεετεεεε 8. 829: ,,Βε Μ ε1εε νετρε1εετεεε εεε θεεεωεεεει·ε

Με ενοεΙετεν«πεεεεε Βεο1πε Βι·Μετ :ε εο:Μεε, εε1 εε, ειπε εΠεεεΙεεε εεετἰειιετεε
Ρει·εοεεε ...κι εεεεεεεεεεεείτεε εεε: 1ετ1ε11εεεεε Ρει·ιεεεε πε εΙεεεειε εεε «ΜΙΜ
εεεεε18εε ΠεεΜε ιιιετεεεε.
Ει·ενοτεεεε ω.. ρεΙΜεεεε Β«:«:Με, εετεε @Με Ε11ετεει "σε ω· 8Ι«ιαΙε

εκ1ειεει εεεεεε1ε Μ, 1«εεε Με· Βεεετεεεεεεεε Κει·ρει· εεΓεεεεε εεει· εεεεεει·ε.“
ε) Με, Οοιεπε1εεΙοεεεει·1ο!π (Κει·Ιει·. Σε”. Εεε. Μ. 1194).
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Π«ιι·σασ Μαι, όσοι: "πα ό«ισ Ι. Ρ. Ο. ιιασ!ι όισ Πι·σπασπ όσα @ΜΑ
11«:|ισιι από νσΙ«Ιἰο|ισπ θσπαιΙτ 1) αἱοΙιτ 1α Οσαισἱπεσααϊτ ...ιι όει· ΙΠι·ο!ισ
εσεοι;σα απ, όσα ,,ανο8ηι1ι. Ρι·ισόσ όο«αι «Με ΓοεωστιαπΒ Παω· όπε Ύστ
Ιιι1Ηπισε“ όσα !ισιόσπ θσναΙ€σα απσΝεαπα2 από 8«ιι·απαι·τ ω, να πιο όἰσ
Κιι·σ1ισ @κι πια: Ρ'α8 από Ρ.σ«:Ιιτ ΕισαϋαΙισ1ι Μ... όαιοΙι Απ. ν. δ. 1.
14, 15, 16, 19, 25, 26, 31, 48 Π'. Ι. Ρ. θ. Με @τα «ιαιισ«ατα στΙ:Ιαι·ισα
ΒσίαΒπιεσσ Ιισσαερι·α«:1ιτ. Πἰσεσε !ισεαΜ8τ πασα όσι· ρι·οτσσαιπτιεο!ισ θει

1ιοα1ει ααα... α).
ο Βἱσεσ θειι·σπασσα Πα· όἱσ ίοι·2πνό!ιι·σπόσ ΟἱΙτἱΒασἰτ όσα Ι. Ρ. Ο. 1ισ

..παπα όσα Ι«ίτεΗ:2·Ιιεπ Ρ«σοΜα όσι· από.. πἰαό ιπόσπεσα ίϋι·ιαΙιο!ι ια όσα
απόιπο!ισιι Ιαπόσε1ισι·ι·ΙιοΙισα Εόιοτσα ασπϋι.:Ιιο!ι όσα Βσσατενσι·1ιαΙτπιεσσ όσι·

από... ααεασηιι·οο!ισπ; πο ἱπ όσα από. Ηοΐι·πόιιαπεια·α«Μοπ (5. 62). απ
1. από Π!. Οτ8σπ.-Βόισι ω. Μαι. από ΧΧΙΙ. 8), εοννισ ια όσο Κιι·«:Ιισιι
θοιππιἰεσιοπσοτόααπ;; (5. 51) 1).
Ηἱστσασ ματ !ισι·νοι·:

1. όπσπ όἱσ από... ια Πσα1εο!ιΙαπό πἰο!ιτ απο εσσααιαιτσα αια.τσΜισι·1
Π«ι!ισπ, ιιἰο!ιτ Πιι·σ ιιοΙΜεο!ισπ, εοαόσι·π πω· α... ΕἰτοΙιΙἱοΙισπ θσασΠ
ε«:Ιιπίτει·σσ1ιισ 1ισσαερι·αοΙιτ, όισ όσαι 1ισααεσπ Βσο!ιτοΕισανασπασϊα «πιο

σιιι·σο!ισπ.

0

2. Παει: εἱσ εα:Ιι πι· Βσει·απόααΒ όστσσΙΙισα σα! όσα Ι. Ρ. Ο. Βσι·αίσα
Μπα:

α) επί όσα 'Ι'ασΙ όσα Απστασππιαἱεεσσ Μισο Βσσα:σωπόσσ απο. επί
όσα ΤΙΜ 11ιι·σσ Μειωσα;

ο) σα! όσα 'ΠΜ όσα Βσἱσπσεσπσιπσε.
σ) «ια1' όσπ 'ΠΜ όσα Ύσι·α·αΒιι.

3. Ποσα όἱσ ααα όσιπ Ι. Ρ. Ο. όσα Κιι·«ι!ισ σι·ανσ«ιΙιεισπσιι ΒσοΙιτο @τα
«ιαασεἱαι σἱπό, όἱσ απ· α1«ιΜ σαιποεσιι απόσα όαι·1'σπ, όἱσ εἰσ «απο
όσόσια, ίοΙΒΙΕ«ι!ι πασα όσαι Βαι«ιτσ εσΒσααΙισι· νἰιιόιοἱτσα Ιαιππ.

ό. Ώόσο όασ ό. Ρ. Ο. «ιΠσι·όΕαΒα Ρσσ£σσιεαπἔσπ «ει... όσα νω.αιιαασ
όσι· 8σΜΙ1«:Ιισπ από νσΙι.1ιο!ισα θσννα1τ «ΜΜΜ ἰαόσαι σε α. Β. όσα
.ασ ι·σίοι·αιπαόι όσι· [.στατσι·σα όα1ιιπ Εισσσ1ιι·Επ1α, όσοι: α.. όα, ανο
όισ ΙΠι·οΙισ 1624 όσα ΒσοΙιτ όσα ίτσἱσιι ΒσΙιαιοπαϋπαπ8 5) 1ιιιασ,
αο1ο!ισε, «Μαιο όἱσ όαι·«ιασ σΜασσεσπόσ από ασΙαπαιιόπόιασ .Μπισ

όἰστἱοπαὅσνπΙτ όσι· Κιι·«ιΕισ ια Μι·«ιΙιΙισ1ισπ Απεσ1σασπ!ισιισα
- πα

πο!ι€σπ νσηιαιοΙιιστ Μ.

1) Π” ό. Ρ. Ο. Απ. Ή!. 5. 1, 2. ι·σ.<;σ1ισ «Με νστΙιιῖΙταΙσε όσι· ατακα. Οσπ
1'σι.ειοα όσαι Ι.ααόσεασι·ια απόστσι· Ποαΐσαοϊοα ΒσσισιιαΙισι·, «Με νσιπόΙταισε ανναιοΙισπ

1.αΠισι·αιισι·α από Βσ1'οι·ιαΜσπ ι·1ισΒιιιοΙιΝΙο1ι όσα Ει·σισα ΒσΙΙΒιοαείιαααα. (Απ. ν. 5.311ϊ.)
α. Ποπ! ,,ια ανισ1'σι·ιι «ασ ΒειεΙσι· Ιισ«:ισισ Ιισατ ια 'Ι'σεσ παω; ασΙσα.“ (ΓτσαΙ«ίαι·τ

1788): ..Πσπταισαα Μισο Με Ιιισι·αι·«ιΙιιε«:|ισ $γστσαι «1888811ι0, όσι· Ρόμπι πασα Μ!
ασιπσα Πσ«:1ιισπ, από όισ νσι·ίαιεαπα όσι· Μαιο!. Κ1ι·σΙισ και Ει·ια1ε«:Ιισί Με «ιαί όΙσ
π1σόι·ιαστσα Ι)ισιισι· 1ιστιιιιισι· μα: όΙσεσΗισ.“
*) Ι.σΙιι·Ιια«:Ιι όσο Μαιο!. από Μπαμ!. Κιι·«:Ι.ισαι·σαΙιτα @ωραια 1858) 5. Λαό.

δ. 1ΐ11.

Π ΒΙσ ΙιΙσι· σα. Βσε11ιαιαααασιι όσα Π. Π. Π. ι;αι·απαι·σιι όσα Ροι·αισσαιπό όσα
Ψ. Ρ. «:1°.«ιΙισα $. 7.

ή «α. «αππ 5. 8.
ή ΙΙσιισι· «ασ ια όσι· πασα ΒσΙισιοπσαΙιππε ΙΙσασιιό«αι πω... α. «ακα δ. 'Σ.
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5. Βεεε Με Κιι·εΙιε ε!εο Με ΜιεεΙι Με Ι. Ρ. Ο. Με· εεεεε0!ετεεΒεεειε
Με Με· ροείτινεε Βεε!ιτ εεεεεεεεε εεεεεετιει: Μ.
Ψἱε οΒεε (θ. 7 ε. 8) εεε!ιι.;εννιεεεε ενεεεε, Με όει· Β. Π. Η. εεε

Με ερετει·εε ροεΜν-εεεει1ιεεεε ΒεετἰειιιιιιεΒειι Με ει·ενε!ιετε Με εεεε
εἱτειε εεε εεεει·Μεεε εει·εετ.ίι·τ, εεε Ικοεετειι Με εερε8Ιιεεεε Ρι·οεεετετιοεεε
εεε!ι Ιιἱεεεε εεεΜΠε!ι ΜΜΜ Βιιεεεε. Εεεεεει:νεειε εεεεει·ι: Με ρεετιειιΠιι·ε
θεεετεεεεεεε ει Βεἱει·ε εεε θεεεει·ι·ειεΙι Με ροειτινε Βεε!ιτ όει· Κιεεεε
ει εεε ειοΜεειει·ιεεεεε εεε εἱοετ6ε£εεεεἱεεἱεεεεε Ι.εεεεεε, εεεεεεεεε
εενοε, εεεε Με ίε.ετ εει·ε!ιενε8 ενεεεε εεε!ιΠιε!ι εοε|ι ίεετιεο!ι ιεε!ιε
εικιετιε2.

.Ηἱεεεεε Μες Μ” Με Με Με ροεἱιἱνε ΒεοΜ εἰε!ι ΜΜεεεάε ΜΜΜ
εεεεειΒΙιειτ όει· Κιεε!ιε Πιι· Μιεεε ΒΙοεεε Δειτε Με· Βτεε€εΒεενεὶτ, Με εε
Με εεεεω εεε 1794, 1803 εεε 1807 εἰεε - οΙιεε Μιτννιι·Ιιεε;; όει·
ΚιεεΙιε ειο!ιτ εετποΒεε ενει·εεε Εεεε, ενειΙ, Με εεενε!ιετ, Με 8τεει:ε
ΒενεΙτ ]ει·ε εεεεειιιι εἱεΙιτ εεειειΠεεε Εεεε. ΙΜεε Ψεει.;ΙειεΙιεεε εεε Βε

ετιιεειεεεεε ]εεει· ΙΒΜε2ε ιείτ Με θεενεεΝοε Βενεἱε'τ ιετΙεεεεε, Μ”
Μεεε Με θιεεεεε όει· Κἰεε!ιε εκει ιεεει· ΒεεΙιτε εεεεεεεεεεεε Με, Με
@εε ΒΜετε, ιεεειε ειεεεεειτε εεε ΒϋεΙιεἰεΜ Με' Με _ιεΜΒε Βεε!ιτε
εεενεεειεειε «Με Ρ|εεετ εεε Με εεεεεεεε ε!» εεεεε Με -ῇεεε ΕάΙεεε εεε!ι
εετεεΙτεε εκει ιιιεΙιι· ιιιϋ,εΙιεΙι εεε, εεεεεεειΦε ΒεεεεΙιεΙι Μεεει· Βεε!ιτε
νεεεεΙτεἱεεε Με ΙΜενιι·Ιιεεε· εεε Βιιιετεε, πινω: εε Με ΒεεΜεετεετε
ειεεΙιε!ι Μ, εεεεειεεεεε ενεεάε, ἱειἰειε εεΜιεΙι ”ιειεροειιιιι εετἱοεε εεειιεκ
Με εεεεεεεΒετε Ψιι·ΙιεειεΕειτ Με Κιεεεε εεεϋΒΙτε!ι εεε ΒεΙιιιΙ- εεε ιεΠιἰειι

ΒιιΕτιιεεε- εονειε Με Βεεετεεεε!ιεε εεε Ηι·ε!ιΙιε!ιεε Ρεεεοεεε εεε θεμε
εεεετΙε, Με Με εοε!ι ῇεεε ΒΜετε Ιιεπεε, ΜιεεΙι Με θεενειι€ιοε εε
εεεεεεΗ: ενει·άε 1

).

Ιε 8. 28 ενεεόεε Με Με εετεεειϊιεεϊΒεε Βενειε εεει·ιεε·εε, εεεε Με
Δε!. Κ Με! ΜΕ Με· Βιι!!ε εε άεπιίείεί ρεεε: εεε!εάι'απι ιε Βαάεπ
εΠεεΜεΒε Με Με· Ρεοιεε!ΒετιεεεεΙεεεεΙ νεετεε8εειεπειεεε, εΙεο ροεἱτἱνεε
ΒεεΙιι: ειειι. Ηἰεεάεεε!ι νεεεε Με ει·ε.Ιτε ροεϊτινε ΒεεΙιτ Με Κιεε!ιε εεί
Πιεε 8εΙΙιεΕεεεϊει·εεε εεε!ι εεε Βεεειιιιιεεεεεε Με Κιι·εεεεεεεΝ:ε, Με' Με

εεεεεεεἔιἔε νει·ινε1τεε8 Με Ηι·ε!ιΙιεΙιεε Αεεε!ει;εεεεΙεεε Μιι·ε!ι Με 1Πεεεε
νιειΙει· Ιιει·εεετε!τ. Πεειιι εἰειΙ Με έ'ι·ϋΙιει·εε εεεεεεεεειεΙιεεεεε Ιε.εάειι
Ιιει·εΙιεΙιεε ΒεειἱειιειιεΒειι εεεΜΙΜι εε$ίεΠεε. Με εοΠτεε εεεεεε!ιεε εεε
ιΙει·εε νει·τι·εεειιιεεει€εε ΔείεεεεεΒ εειεεεε 5. 20 θοεε$.-Ειι. Πεει·ΙιεεεΦ
εεε Με εεε εεειεΙε ιιε!ιοε νοι·εεεε!ιι·ιεεεεεε νεεεϊεεει·εεΒ Με «Με ΜΗ.
Β2ιι!ιΙε εεΙτεε. Ιει!εει Με Βιεετιι€ενε!τ Μεεε ἱε εεε Ε'ι·ει!ιεϋ Με Κιι·ε!ιε

ΠεεεειΙε |ιιεεεΙΜιε ΒοεἱεΙΒενεΙΙ: Με Με εεεεεἱιειε εεει·Εεεεεε, Με Με
Με Με Με· ο!ιεε!ιιε ω:: εοεΜνεε ΒεεΙιτε εἱε!ι£ εεεετε!ιεεάε Βεϊεεεἰεε
εεΙΒιιτ εεεεεεεεε!ιεε, Με Κιεε|ιε Πι εεε Εεεἱεε θι·άειιε8 εεε νεεινεΠεεε
Με" (Με ΠεεεΙιεΙιεε) Αεεε|εεεεΙιειιεε επι εεεεΙιεεεΙιεε. Με ερε8ει·εε
εἰεεεἰΦἰΒεε, Με Γεειεειτ Με ΗεεΙιΙιεΙιεε Βε8ἰεεεεἔ εεεεεεε1εεεεεεε διαπε

νεεεεεεεεεεε ενιάει·ερεεεεεε εεε ειπε ροεΜνεε ΒεεΙιτ Με ΚἱεεΙιε, εεε
εεπεε εεεεεεΙΙι ΙιεΕεε εεε!ιτΙιεΙιε Ειιἱετεει.

1
) Πειι εεεεεεε Νεεεννειε Μπιτ Με Βεεεεεεε: ..Με Ψεεειεεεειιεε ει” εεει
εερεεΙιεΙιεε ΒιιιεΙε εεε Βε.<εεΙιιεε εεε ΛεεεΙεεεεεε1τεε ω· Ιεει.ΙιοΙ. Κιεοεε Με θεοπ
εεειεε;ιεεει Βει1ειι εεε Με εεεεεεεεεε θεεετιεεειιιηε“ @Με 0εεεεει·ιεειεεενοΜιεεε
εεε ΨάιιΙιει·) (Ι·'εεΠειεε 1880) Θ

.

Δεεεεε. 8. 17 8ε1τεε, ει'. ειπε 8. 8 ε. Θ
.



29@ απο, Με »Μαιο 0αανειιααιι. - αει· ιιιααει·ιιε Με”.
5. ω.

α. εα α. Πἱε θαανεατιαα ααα αει· ,,ιιιααει·αε Μεαϊ." ι

ανα ιααεεεα ιιαεα αιει· Με αΙαε αετιιια παι·αεαναείεεα, αεεε Με
Κα·ααε αεατ πα Ται;ε ιαι·ε αιἱΝεΙεΙτειΙἰεαεα Βεαατε νει·Ιιιαα·ε, αεεε Με εἰεα
ιιαει· αεα Βιιαα: ΜεΠε. Βια θι·αιιαεαπεε, Με αει· αει!. 8ιααΙ ιια ΜιιτΜε!τει·
ααει· αιιε ·Βεεατενει·ααααἱεε εννιεααεα Μια ααα Κιι·ααε Με 'Γιααει· αεε
απαιάζαεπ αα”εαιΙιεαεα θιεεειαιαιαειναεειεειαε αεαεαα ιαιιαατε, αεααι·εα
Μεα ια ααε θιεαιετ αει· Βεαατε-, διααιε- ααα Κιι·ααεαΒεεεαιαατε. Βιε

ενει·αειι ααπ, να Με αεεεΙΙιιεαΜ'ι!ιααεα θι·Βεαιεαιεα ααεΒεαιΙαει ειαα,
αιεατ ιαεαι· 8εΙιεαα αεαιεααι;, πινει! Με εαεα αειαειι ΤαειΙ αεα αεΙιεααειι
διεαιει·εαατε, ααα εααει·εειιε αει· ,,νἰΒεαε εεαΙεειαε αιεαιαΙιαα“ ιαεαι· αιΙαεα.
ΑΠε Βαταε, ανεΙεαε Με ,,Παι·αιααει· θααίει·εαετ“ ααα ααειαιιαατ Με θεἔαει·
ω· θαανειιιιαα πι· Βεαεαριαα8 ειαει· θαει·αααειι: αει· Κιι·ααε ααει· αεα
εαπ, ααει·αιιαατ ειαει· Ααεααααε αει· ιι

ι

αει· ΒΦαετεεενναΠ ΙἱεΒεααεα
Βεεαιε ααι·εα Με Κιι·ααε ναι·αι·ιααεα, ειαα Μπα ια ναι·ΙιεΒεααει· ?τεμ
ιι·ι·εΙενιιαι, νεα αει· Βεανειε ιαιαΙ αιιιι, αεεε Με Κιι·εαε ια ααεει·ει· Ζεα:
εαΙααε Βει'αεαιεεε αεεαερι·αεατ. θει·ααε αἱε νεα αει· ,,Ι)αι·Ιιιααει· (ααα
ίει·εαα“ ειιιι·τεα, ια α” αεα. θαανεατιαα ιιααιεαιι·ιειι Βεαατε αει· Κιι·εαε
αεανειεεα, ααεε Με Κιι·εαε αιει·ααι·αα αιεατε νεαει· ει·ειι·εαι, Με ααεε Με
εαϊ ίαι·εια ειΒεαεα, ιιαί αεια αιι·εαΙιεαεα θεαιετε εεΙαειειαααια, ααα νααι
Βιιιαιε ι'αι·τειι ια αει· Ααεαααιιἔ αει· ια όαι·ει· Ψιι·αεεαιαειτ ααταννεααιαετεα
Βεαατε αἰαατ αιεαι· αεαειιιαιτ ανει·αε. Βιε αει: αἱαατ νει·αιαετ Με Ιαιαιι
πασα αει· αεατιΒειι Βταατεαι·ααααε αιαατ νει·ΙααΒεα, ααεε ιι·8ειια Μα ΒεααΕ

εἱαει· ιιααει·ιι θααι'εεειαα εεεεαιιιαΙει·ι πνει·αε.

Βεε ιαααει·αε Βιιιετει·εεαι νει·Ιιιααι ναι· ΑΠειιι, αιιεε αει· εκατ αἱε
θεενἰεεεα ίι·ει εεαε. Παι·ιιαε ία!ει:, ααεε αει· αιιι·αει·ιεεαε (αι·αααιιιιτα:
,,ααααε ι·εΒἱα, ὶΙΙιαε ι·εαεια,·· ια αεια αεατιΒεα Βιιιαατει·εεαι αειαεα Βοαεα
ιαεαι· αει, αεεε Μιια ναι· ΑΙΙεια αει· αει·ιιατιεοαε Βαιατ ενεαει· Με Μιαο
Πεααε, ιιααα αἱε αι·ατεετεααεεαε, ααεα αἰε αει· ι·ατιοαΜιεαεεαεα Βεαι;εα

Με ΒιαετειεΙἱ8ἱαα ει·εννιιι€εα αει·ί. Βιιε Ψεεεα αεε Βιιιατε αεετεα!; ααει·

αααιιτ αἱαα€ αει·ια, αεεε ει· Με ι·εΙα;ιαεεα Ι.εαεαεπανεααε αει· Μεαεαααειτ
νει·ιιιΜεΙετ εειαει· θι·ααααΒεα ει·ι·ειααε. Βει· ιαααει·αε ΒιιιατιιααεαΙαιιεαιαε
αει ιιι νει·αεαααα8 αεε Ψεεεαε αεα Βιιιατε ααα αεα θαι·ιετεατααιαε αι·
ειει·εια ι”ΜεααΠεα αἱεεε Μιεειαιι εαειαααατ. Με ΙΠι·εαε Με εια ειαεαεε
θαιτεει·ειαα ιιαι' Βι·αεα αεαιι αἱεαι ειιει·αεααεα, αιιεε αει· Βιιιαι ΜΙε αα
Ιἱεαεα ΕεαεαεεννεαΙιε κα ει·ι·εἱααεα αιιαε, νει! Με εααετ εἰαα αΜαει; τα·

ααααταιΒ ειαΙαι·εα αναι·αε, δε αααει· αει· 8τα.ατ ειεα ει·αεαι, α
ε ιιιεαι· ει·

εἱαα ιιειιιει· ειΒεαεα Μιεεϊαα αενναεετ απ, _ῇ
ε Με» ει· Με α·ι-ειιιαι, ιαε

αεεαααει·ε Με Βε!ιαι_αιιε- ααα θειιιιεεεαείι·ειαεϋ αεαι:ει, αεεια ίι·ειει· ααα

ιιεΙαειεταααἱΒει· ιααεε ει· αἱε :και νειανιιαΙιεαααΒ αει·εεΙαεα ειιἱε$εαιεα

ι·Μιειαεεα θεααεεεαεααείτεα ιιι·ιι·αεα Ιαεεεα α). Βει· Μπι, Με ει· Μεα
'Ματ εαιίεΙτετ αει, αατει·εααειαει αεα αιιααι·αα ενειιειαΙιεα νααι ιαΜεΙ
Μιει·Ιιααεα Βαιαιε Με αεια εεατι·αΙιειι·εααεα ΒιαετειιαεαΙατιειααε, αιιεε ει·
ειαα εειαει· Ζινεααε Με α" ααι·εαιιαε· εεΙαε2εταααιαεα νει·ινιι·αΙιεαααε

Η ΒΙαιιιιααΙι, 58αεταιεεατ $. 27, 28: Με αεαιετ αεε 5αιαιεε ει·ετιεαΙιι εισα
ιιιααΕ ινειιει·, Με αιε Ιατει·εεεεα αει· θειαειαιαααΠ. ααα ααε Νεαεαειααααει·αειΕεαεα
ιιιια ΖαεειαιιιεαΙεαεα αει· Μεαεααεα εε ίαι·αειτ. ν. Μ”, θι·αιιαΙιαιεα ε1αει·ΡαιΙαεαραιε
αεα Βεεαια. (ΥΝιειι 1854-57) Π. Η. ΚΙααει·, σπαει. Βεεατ αεα αεαιεεαειι Βιιααιια.
(Ι·'ι·ιιααι'αι·ι 1831) δ

. δια α.



Ρι·ιααιρ, 2α·ααι ααα ιΜι·ιιααα ααι· Οοααοι·αατα. 29?

ααι·ααΙιιαα ιιαπιναααι Μ, ααααιιαιιι ααα: απαιι αια ια: ιαατα αι:ιατααιαα Αα
αααιαιιαααα ααα θαι·ροι·αιιαααα .Μάι .αεαι ι·εαι'αι·αιι ία.ια2. Απα ααι· ααι·απα

ιιαι·νατ8αΒααΒαααπ δαπααι·ααα ααι· διαατα- ω" ααι· Κιταιιααα;αναιι: ιαι αια
Μια.ιιαα.ιαιαει ααα απαιιαφαιαιι Βαι'αει·, ααα Ααι'αϋι·αα ααι· ναι·
ιαιααιιααε ααι· Κιι·αιιαα- ααα 8ιααταΒααναιτ ι·αααιτιι·ι, ααα ιιιαι·απα αι ααααι·
ααιια αια αιαιαι ια ι·αιι€ιαααα ΒιαΒαα Πα· αΙΙα ιααινιαααα αιιαι· απαιι
ται· αιια ι·αΙιαιϋααα θαααααααααιιαιταα ααιαρι·ααΒαα.

5. 20.

7. εια 5. Ρι·ιααιρ, ΖανααΕ ααα Ψιι·ιιααα ααι· θααααι·αατα.

Ι. ι)ιααα παπα θι·ααπαα ααα ΒααΜαναι·ιιαιιαιαααα ανιιααιιαα Κιι·αιια ααα
Βιιιατ Μπα ααταναααι· ααι·αιι αια διααι.αμααια απαι·ιιαΜι, αααι· αια ιιααα
ααι·αιι αιαα ναι·αιαι:ιαι·ααα :αια α" Ι(ιι·αιια πιαααι·αι·ι αναι·ααπ. Βια ΒταιιααΒ
ααι· Βιααιιαι'α αι·ιααι: αα αια; αιαιι, αααα αιαααιιιαα ααι·ι·ιιαιιαιαιιιιιαα ααι·

ιιιι·αι· ααι·ιααιαιιαα ιιααι·ιααααααα Βαααταναι·ιιαιιαιααα ναι·ιι·ιαΒα αιιαααιιααααα.

αιαααα αιιαι· αναααι· ιιααι· αια αι·ιααιριαιια διαιιαα8 ααι· Κιι·αιια :αια Βταα$,

αααιι παμπ αια ΒααιιαιιαααΒαα ααα Βααιαιααα Κιι·αιιααι·ααΜα παπα ιιααπαα Ό.
ΒαιιαΙα ααα: ααι· 8τααι: αια ιιααιαιιααιια Κιι·αιια αιααιαι απαι·ιιααατ αια, αα

αατ αι· αααιιι αια αααι·αια Βααιαι·παα ααι·ααΙιιαα ια ααιαααι θααιαια ααι·αιι

ααα Ραραι α;αι·αατιτα, ανια αιαα α. Α. ααα απ. Ι. ααα. Οαααι:.-Βαιατ ααα
αι·ιιαιαιαιι 8αιιιαα ααα αια θαπαοι·αατ αατ ααια Ραραια ια ΑαααιαΜ α;ααταΙΙτ

αατ. ανια ιααα αια Κιι·αιια ααι·αιιαπα ααα: ι'ι·αι ααιιαα, α. α. ιααα αιααι;
ιιαιια Ειαινιι·ιιααα ααι' αιαααιιια ααααααιιααααα, να! :ααα νιαιιααιιι· αια ναι·
ιιιαααα;.; νοπ Βτααι ααα Κιι·αιια απ! (ιιι·ππα ααι· @αιμα αα”ααιΙιαιι-ι·ααιιι
Ιιαιιαα ναι·ιιαιταιααα ι·α8αια, αα αααα αιαα ααι· ιια ΨαΒα αιπαι· ναι·αταα

αιεπαα αννιααιιαα ααι· Βιαατα- ααα Κιι·αιιααΒανναιτ Βαααιιαιιαα. Πα ααι·

Βαμααααιαατ ααι· Κιι·αιια 8·αι·ααα ιιαιαιΒιιαα αιαααι· ατιπαιριαΙιαα Βαεαιααα
ααι· Ραρατ Μ, ασ ιαααα αιαααιιια ααιναααι· αιι·ααι ανιιααιιαα αιαααια ααα
αααι Βιααιααααι·ιιααρια αααι· ααι·αιι ναι·αιιιιιαα8 ααα Πιαααααπαιααιιαία Βα
ααιιαααα.

Π. Παα Ρι·ίααίρ, αναιαιιαα ααα ιιααιιααα θαααοι·ααταα πα (αι·αααα Παει,
ιαι αια ααι· ααι·αιιααα ναι·ιιαααι·ιαα Βιαιιααα α" Βτααταα ααι· Κιι·αιια αια
μια: ααααι·αα, αια ααα ιιοιι ααα ια ααα ίι·ιιααι·α .ιααι·ιιααααι·ιαα ααααααιιιαα
ααααα θααααι·ααταα. Ηιαι· ιιααααΙτα αα αιαιι αιαιιτ αια αια αι·ιααιριαιια

Βιαιιααα ααα Κιι·αιια πια Βια”, αα αιααα αια αταατααααΒιιααΒιααα θαιααια
αναααα ιαιτ ιιιι·αι· νατίαααπαδ αια 'Ι'ιιαιι ααα αιιααιιιαααα Ψααααα ιιααι·ιιααρτ

αταααααι·πααααιαΙιαιι αααι·ιιαααι: ααι·, ιααα αιαα ααι· αιαιιτ ια Εταιαα ατααα.
Βα ιιααπια αιιααιιια ααι ααι· ιααιΒαα ναι·ιιιααααα ακνιααιιαα Βιααι ααα

Κιι·αιια ααα ιιαιααααι·ιααιριαιιαα Αααααιιαιααπα ααι· Βαιααι·ααιιι€αα ιιααιιια,

αααααι·α ααι· ααα ααι· ΒαεαιααΒ αιαααιααι· Ε'ι·αααα αια Βααα ααια 'θ.
ι)αα Ρι·ιααιρ, ααι' αααι αια ιιααιιααα θααααι·ααια ι·αιιαα, Μ: αια απ!

α.» Δααι·ιιαααπα8 ααι· Βαιααταταααιαιιαιτ ιιαιααι· θανναιιαα ιιαι·αιιαααα παλι!
ίιαιια ΒαΒαιπα.αι ααι· ααιααι·ααιιιααα διαιιαα8 ααα ααι· ααι·ααα αιιιιιαααααααα
Βααιιιαναι·ααΙιαιααα. Παι·ααα Μαι, αααα ααι· ιιααιιαα Βταατ, αιαιιι ανια ααι·
αιιιιαιαιται·Ιιαιια, αιαιι ια ααα θαπααι·ααιαα αι·ατ ααα ααα ααιααια Ψαααα

αιιαιααααααα αωαι, ααια αιμαααα θααιατ ναα ααι· Κιι·αιια απαι·Κααπαα αααι·
ναι·ιαιιιαα ιααααα «και. Βια θααααι·αατα Βαιιαα αναααι· ααι· Κιι·αιια, αααιι

ι) 8αιιαΙια, Ωπαιιαα α” ΙιαιιιαΙιααιιαα Κιι·αιιααι·ααιιια 8. 445 π. 5. 23, 24, Μ.
α) ΜΜΜ, ΩααΙΙαπ ααα Κιι·αιιααιαααια Θ. 48$ ΙΕ
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άσιιι Βτειιιισ Βσσιιτσ, άἰσ ιιἱσιιι ιιιιε Πιι·σιιι σι€σιισιι Ψσεσιι ι1ισεεσιι. Βἰσ
Βιιιι·σιι ιιιισι· άισεσ Βσσιιισ σιιισεεσιτε ιιιιά ει·σιιεσιι ιιιιάστεσιτε άσε ειιιιιιιισιισ

πιο άσειι ιιιι·σιιΙισιισει θσιιισισ εσσιιΠιοιι σε; εἱσ εσΒσιιι άισ ειεσιιι€σιι
ΒσσιιτενσεΙιεΙειιιεεσ ιιιιά ειιι·σσιισιι νσειι·ε8ειιιεεειε άσιιι δωστε Βσσιιισ κα,
ει·σιοιισ άισ Κιι·σιισ ιιἰειισε ιισειιερειισιιι: Μι.
ΙΙΙ. ΒΙσ θοιισοι·άσισ άσειισσσεσπ ιιΙεο άισ Βοεσιιιιιε άσε ΒσοΜενσι·

Ιιιιιιιιιεεσε εννιεσιισιι άσε Βιιιιιισιι ιιιιά άσε ΙιετιιοΙιεσιισιι Κιεσιισ. Π8Ι'ΒΙΙΒ
ίεΙει, άιιεε·ι>ε Με άσιι εσπ|σεείσπσ|ίσπ Ε'|ιαι·α|ιι!σε άσε διιαυστάιω ΙιισΙισι

Βιιε Μάι! απΜπιιπ2, άιι σε άσε θιιιισοεάει: ιιιιε ιιι εσιιισε Ει€σιιεσιιιιίι Με
Βσεεεεσιιισιιτ άσε Βιιιιιισε σΒεσιιΙισεει. Αιιάσι·εσιτε πω άεεειιε, άεεε άἰσ
Ιισιιιἱεσιι θοιισοεάσισ Με εοΙσιισ άισ εσσιιιΙισιισ 8ισΙΙιιιιε άσε Ρεοισειιιιιισιι
οάσε ιιιιάσι·σε Βσιισιιιιιιιιεεσ ιιιι 8ιειιισ ιιισιιτ Ιισι·ιΠιεσιι, ενσιιιι επεσε” ιιισΜ
ιιιιεάεϋοΗισΙι ριιστἰεε Μ, άιι άσε 8ι:σιιτ εισιι ιιισι·ιιι Πισω νσεράισιιτσι, άισ
Ειιι!ιοΙιεσιισ Ι(ιι·σιισ Με Βιιιει:εΒιεσιισ ιιιιά άισ ιιϋεεσεΙισιισ ΒσεσσιιτίΒιιιιε Με
Με” άσε ΑιιἔσΙιϋεἰ8ιτσἱε πιιι· Βιιι!ιοΙιεσιισιι Κιι·σιισ ιισειιιισιιά ιιι σειιΠιι·σιι.
Πιο Ιισιιιιεσιι Βιιιιιισιι. ιιιεΙισεοιιάσεσ άἱσ ιιιιι·ιτειιεσιισιι, εσιιιισεεσιι ιιιεσιιι
Ψσεσιι εσιιιεεε ά!ισειιιιιιιιτ ιιιισε ιιϋι·εσεΙισιισ ιιιιά ροΙΜεσιισ ΒσσΙιιενσειιιῖΙι
ιιιεεσ άσε Βτειιτειιϋε8σε Εισιιι ()οιισοεάει σε.

Ν. ΒΙσ θοιισοι·άσισ ειιιά άισ ενειεο!ισιι άσιι Ύσειι·σισειι άσε δωστε
ιιιιά Κιεσιισιι€σκινιιιι ιιιι€σεο!ιΙοεεσιισιι ·ϋΒ'σιιιιισιι-ι·σσιιτιισιισιι νσειι·ι3Βσ ιΗισε

άσε ΒσεΙιτενσεΙιεΙτιιιεε ιισιάσι· θσνσειισιι ιιιιά πω: άισ θεάιιιιιι€ άσε Νεοε
ΙισΙισιι Αιι€σΙσεσιιιισιτσιι. ΒοννοιιΙ άσε Βσιιι·8εσιιτειιι: άσε Βιιιιιισε, Με άσε
άσε Κιι·σιισ (άσε Ρειιει) ιισιιιιισιι σἱιισ εϋΙΙισεεσσΜΙισιισ ΒτσΠιιιιε σισ, άἱσ

'

Ποιισοεάιιισ ενσι·άσιι ιιιισι· 6άσιιιΙιοιισ Βεσιιτσ ειισσεσιιΙοεεσιι, άισ _ισάσε άσε
ιισιάσιι ϋΙΤσιιιΙΙσΙισιι θσενιιΙισιι ειιε σι€σιισιιιι Βσσιιισ ειιεισιισιι οάσε νοιι
άσιιεσΙΙισιι ιισιιιιειιι·ιισιιι ενσι·άσιι; εἰσ ειιιά άσεειιιιΙΙι ν6ΙΙισεεσσΜΙισΙισ νει·
τι·ει;σ ο.

ε

8) Ι. 1. Β 2 Ι). άσ μια. ΠσΙΙΙ'σΙά. 5ιιειειιειιά. ΐοι·σιιιιιε. (Ψιεσσιιιιι·,<;ι 1'?88) Τ. Π.
ε. 533. ΒσιιιιΙτσ,_ ΩιισΙΙσιι άσε ΙΩι·σΙισιιεσεΙιιε, 8. 455 Π'. ινο άσε Βσενσιε ΜΜΜ ιισιιει
άσε Ι.ιισι·ειιιιε νοΙΙειιιιιάισ; :ιιισσ,εσιισιι Μ. Ρεοιιετ πιω ιιι άσιιι σιτ. ΒσεισΜ άσε Φάτε.
ειιισιεεσσιιιιισΙισιι Οοιιιιιιιεειοιι ϋΙ›σε άισ Ποιιιισιι2ισιι 5. 28: ,.Βσε Ριη›ετ εσιιΙοεε άσε
νσι·ιι·ιιε (Οιιιινσιιιιοιι) ιιιιε Με άσε Ιιιι·σιιΙΙι:Ιισ Οιισειιιιιηιτ άσε ΚιιάιοΙι!ισιι ιιι Ψάι·ιισιιι
Ιισι·,ε:. $οιιιιτ πωσ εσσΜΙισιι σιιι Υσειειιἔ νοιι άσειι 5ιιιιιτσ Ψιιετσιιιιισεε ιιιιτ σιιισιιι
'ΠισιΙσ εσιιισι· σιεσιισιι Βιιι·εσε ειιιισεοΙιΙοεεσιι εσιιι. Μιτ άσιιι θσιεισ άσε ιισεισιισιιάσιι
ΒιιιστεεσσΙιτε Πωσ εισΙι Πισω νσεσιιιιε;σιι, άιιεε Μ” 6ά'σιιι1ιοΙισ ΒσσΙιτσ νσετειιέσ Μι
εσεσιιΙοεεσιι ενσεάσει, ειισΙι:Ιισ άσε ε'σειισεσιι ΒιιιενιεΙιιιιι€ άσε θσεστεεσιιιιιιεεεσεεεΙι
σιιι2ο[εσιι ιινάεσιι. Βισ ινιιι·ισιιιιι. Βσεισειιιη; Ιωιιιιισ άισ Ποιιιισιιιιοιι Πισω Με σιιισιι
άσειι θσεστε;;σΙιιιιι€ε- ιιιιά νσεοεάιιιιιιεεεσσιιισ ιιι άσε Ζιιιιιιιι€τ ρεά_ιιιάιιιεσιιάσιι Υσι·

ιι·ιη; ειιιεσιιΙισεεσιι. Με ιιιιτ άστε ΟΙισι·Ιιιιιηιτσ άσε ΚιεσΕισ νσι·σιιιΙισιι·τ ινιιτάσ, κι
ιιιιε σιιισ ΡιιιιστιιτΙοιι.“
Πισω: Αεειιιιισιιισιιοιι κι _ισάοσιι ιιιιι·ισΙιτι,ει 1) ιεσΗ άσε Ριηιετ ιιιοΙιτ Με νσι·ιεσισι·

σιιιισιιισε Χει!ιοΙιΙεσιι οάσε σιιισε ε. ;;. Ι.ιιιιάσεΕιεσΙισ @ισ ιι
ι

ι·σοΙιι.ΙισΙι ιιιοΙιτ σειειιι·τ)
ειιιιάσειι Με Βσιιι·άεσιιτειιι: άσε θσειιιιιιιιΠιιι·σΙισ, σιιισε 6ά'σιιιΙιοΙισιι θσυνεΙτ σοιιιιιιιιιετσ;

2) ινσ1Ι ιι11σ άιιι·σΙι νσειι·άσισ οάσε σπάσει: Βσοιιιενοτἔειι,=εσ σενι·οειισιισιι ΒσσΙιισ άσε
νοΙΚε, σιιισε Ρι·ονιιιι, Οοεροειιτιοιι, οάσε άσε 8ιἔιιιάσ άσε σιιιεσπιεσιι Ασιιάσειιιιέ
άιιι·ι:Ιι άισ Θσεσιεεισιιιιιισ; σιιιεϋοΜ ειιιά; θ) ενσΠ σε εισΙι Ιιισι· "Με ιιιιι Ιισιιισιι
νσειι·ιιιε επι σιιισιιι ειιεννάετι,«εσιι 8τιιιιισ, νεοΙιΙ ειισε ιιιιτ σιιισε ιισ!ισιι άσιιι δωστε ιιιι
Βιιιιάσ σιιιιτσιιισιι θιι”σιιιιισιισιι ΜεοΙιτ Ιιιιιιάσ1ι, _ισιισι· ιιιισε ιιιιτ Πιιισει.Ιιιιιισιι (Μειωσ
Ιιστεσιι, 8ιειιιάσιι) σιιισιι εάσιιιΙισιισιινσετεεε ιιιιιιιεσιιιισεεσιι Ιισι·σσιιιιει πι; 4) ενσιι "Με
άσιιι Ψοι·ιΙιιιιισ άσε Οοιινσιιτιοιι ιιιιά άσε Αιιεισιιτ άσε Οοιιιεσιισιιτσιι σιιι ί6ι·ιιιΙισιισε

νσειειι€ (Οοιινσιιιιο) ιιιιιέσεοΙιΙοεεσιι Μ, άσε ιιΙΙσεάιιι€ε πιιι· άισεσ·, σιισε εσσΙιιΙιοΙι
_ 1σ.ι·ιιιιισιιιστ, ειισιιιι σε ειιιοιι ιισιιι θσεστε Μ, ποπ σε σιιισε νεσιτσι·σιι Ασιε ιισά:ιει'.
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Με θοπεοι·«Με εΙπ«Ι «Πε ε«οεί.«είι'::ρε Ρ'ευ·ι':·«ϊεε ΠΠ· πεΙ«ἰε (Μπει
Ιιεπ1επ, εΙεο ΠΠ· Βτεε1 ππά ΚΙΝΕΙιε τεεΜενετΙΠπ«Ι11εΙι 1), εἱε Πϋππεπ «Μπι
πεεΙ: νοπ «Ιειπ εἰπεπ ΤΙιε1Ιε οΙ:πε ΖπετΙ«πιπεπε «Ιεε «ιπ«Ιετπ πἱεΙιτ εΙπεεΙΠΒ·
ἱπτε«ρι·ετἱι·τ, ιπο«ΙΙΙΙε1ττ, οόει· μι· επ18εΙιοϋεπ ενει·«Ιεπ ππά ετΙ'οι·«Ιει·π τε«1
ΠεΙιεπ νοΙΙευς.
ΠιιτεΙι «Πε Οοπνεπτἱοπ «Πε 61ΐΓεπ1Ιί«:Ιι ι·εεΙ11Ι1εΙιεπνει·1τεε εἱπ«Ι "Με

«Πε θοπει·εΙιεπ«επ εεεππ«Ιεπ. ΒΙε νει·ρΒίοΙιτεπ Με: οΙιπε ν11εΠει·εε ννε«1ει·
«Πε Ππ1ετεεεεπεπ «Με Βτεετε ποεΙι «Πε ε" ΚΠ·εΙιε, ενε1Ι«11εεεε ει·ε1«Ιιιτ«:Ιι
«Πε θεεεπε «Ιεε Β«εε1ιε ι·εερ. «Πιτ ΚΙι·εΙιε εεεεΙΠεΙιτ.
ΙΠε ΠετΙ«Ππ«Ιππε «Με θοπεοι·«Ιετε Με Κ1ι·εΙιεπεεεεωε εεε«:Ι:1εΙ:« «Ιπι·εΙι

«Ιεπ Ρερε1 1π πεπει·ει· ΖεΠ «ΠΠ·εΙι ΒπΠεπ πεεΙι ει·Ι'οΙΒΙει· Ι»εΙ«Ιετεε1118ει·
ΒειΙΙΙτε«1οπ «Με νει·τι·εεε. Πιιι·«:Π «Πε Ρι·οιππΙΒε11οπ ε1πεε εοΙεΙιεπ νοιπ
εΠει·επεπ ππά ππἱνετεε1Ιεπ Π1τοΙΙΙΙεΙιεπ θεεε1εεεΠει· επεεεΙιεπ«1επ ΙεΒἱε
Ιπτοι·1εεΙιεπ Λεω Μ: «Πε θοπνεπτ1οπ «Πε Μ: ἔεπετεΙἱε ππά ευΒΙε1εΙι, «Πι
εἱε πω· ΠΠ· «Με ΙοεΠ·εΙΤεπ«Ιε «Με €ΙΙΙ, Με Με πετ1:Ι«:ιιΙει·Ιε 1π εΙΙεπ Πτώ
ΙίεΙιεπ ΒεεΙι1ενει·ΜΙτπ1εεπ ετΙ«Ιει·15.
Εεεε εε ε1πίεεΙι εεε1εΙ1ε1 ε1εΙΙ «Πε Ππι·εΙιΙΠΙΙι·επε εἱπεε θοπεει·«Ιε1ε

νοπ Βεἰιεπ «Ιεε Β«επε, εο!ει·π «Με Βοιινε«·«ῖπ ππεεεεΙιτεπΙ«Ιει· Μοπ«π·εΙι
οόει· ΙΠει·Ιπ επεεεεΙιτεπΜεε Β«εετεεΙ»ει·Ιιευρτ Ιε1.1Σι· ΜΙ «Πε«Ιεππ «Πε
ΡΙΠεΙ:1: ππ«Ι «Με ΒεεΙι1:, «Με θοπεοι·«Ιετ Πι εΙΙεπ εεἰπεπ 'ΓΙιεΙΙεπ «Πε Β«εε1ε

εεεε1ε επ ρι·οιππ181ι·επ ππά εε επι· ΑεεΠΙΙιτππε επ Ιπ·1πεεπ. ΜΜΜ εε
Με 81ε«πεεεεεεε νετΙ«11π«Ιετ Μ, νετρΙ11εΙιτε1 εε ἰπ «Με εεπεεπ ΠιπΐεπΒε
«Με Βτεε1εεεΙι1ετε πω! «Ιει· 8τεε1εΒενεΙτ ΔΠε, «Πε εε επεεΙΠ, εείετπ εε
«ΠεΙι πππ Ι1ΠτΒετΙΙεΙιε οόει· ροΙΙ11εοΙιε ΒεεΙιτενει·ΙιεΙ1πΙεεε οόει· ΒεεΙιτε «Ιεε

«ειπε Ιιεπ«ΙεΙΙ. Βετεπε Ι'οΙ81, «Π«εε «ι!!ε θεποεεεπεεΙιε1'«επ, Ρει·εοπεπ ππά
ΒεοΙιεπ, «Πε «Με θοποοι·«Ιετ πἱεΙι1 ΙοετΙΙΙιτ1, Με Ρι·οτεε1επτεπ, «Ι«««1«π·«:Ιι
πἱεΙιτ νετρΙΙΙεΙι1ε1 ενει·«Ιεπ. Πε πἰεΙι1 «Πε θοπνεπΠοπ, εοπ«Ιετπ «Με θεεε1ε

(νει·οι·«Ιπππε) «Πε 1πετεππΙει·8εΒεπεπ νετρΙΙΙεΙι1ε1:, εε ΙπιΒεπ εΙ«:Ιι «Πεκ
επεΙι πω· επ «Πε ΡπεΙΙοετΙοπεεΙεπεεΙ επ ΙιεΙτεπ, ενεππ εοΙ«:Ιιε επεΙι νετ

1ι·εεεννΙ«Ιι·1ε εεἱπ εοΠ1ε. ΠΙε ΚΙι·εΙιεπεεΠϋτ«Ιεπ εἱπ«Ι επ «Με ΚἰτεΙιεπ

εεεετε εεεππ«Ιεπ, εε Ιεπεε εε ι·εεΙΠΙ1εΠ ε1«ΙεΠι·12 ππά ενο εε ιπ1τ «Ιε«π

Νεε1εεεε«ε «:οΙΙ1«11ι·1, ΜεΙΜ: Πε ει·«ΙεπτΙΙεΙιεπ Ψεεε «Πε Βε1ι·εΙππε εἱπει·
ειπἱεεΙΠΙΙε εοΙπροεΙΙΙο εεν1εεΙιεπ πει· 8τεετε- υπό Χίι·«:ΙιεπεεενεΙ1 ΠετΠς.
Πεε 8τεε«εοΙιει·Ιιεπρτ Ι«εππ εΙ:ει· επεΙι «Ππ·εΙ« «Πε νετ1'εεεππε εεεοΙ«ι·επΙ«1,

ππά επ «Πε ΖπεΠ«πιπππε «Με Βιιῖπ«Ιε επτννε«Ιει· ΠΠει·Ιιευρτ Ι›εΙΙιιΙ'ε «Με
ΑΙ:εοΙΙΙπεεεε εἱπεε θοπεοι·«Ι«πε οόει· εεε11811εΙι «Με ΑΜ1π«Ιει·ππε «Ιει· θε
εε1εεε εεεππ«Ιεπ εεἱπ. Ι«π ει·ε1ει·επ ΓεΙΙε ενΙι·«Ι «ΠιτεΙι νει·ενε1Βετππε «Με
Ιεπ«1ε1.επ«1ΙεεΙ:επ Ζπε1Ππιπππε ε" Βοπνετεπ Π: «Πε Εεεε εεΙπεεΜ, «1επ
Πετ1τε8 πἱεΙ11 νοΙΙεΙεΙ1επ επ Πϋππεπ. Ιιπ εενεἱΙεπ Ι.`εΙΙε ενΙι·«Ι «Πε (Ισπ
νεπΠοπ πω· «Π«ππ ἰπ 1Ιιι·ει· θεεεκπιπ1ΙιεΙτ «Πε 8τεετεεεεετε ρι·οπιπΙ81ι·1

«π. ΜΜΜ, ΒεεΠΙε,επτεεΙι1επ Με: «Πε ΒεεεΙιενετεεπ «1ει· Ρι·οτεε«επ1επ 1π Βε1ει·π,
Βει·Ππ 1846. Μιά", «Πε 1«εΙΙιε1. ΚΠ·εΙιε Πτι θτεεεΠει·ιεμπιιπι Πε«1επ, 8. 341 11”.
1)1εεεΙΠεπ Ροτιπεπ 11π«1επ ε1«:Ιι ειι«:11 πε1 ρο1111εεΙιεπ 1π1ετπεΠεπεΙεπ νετ1ι·δΒεπ.
(Π. ΒεπΙ«ει·εποε1ι, «μιεεε1:. _Ιιτι·. ευΜ. Με. ΙΙ. ε. 7. νε«πεΙ, «Ποπ «Με ;;επε, Πν. Π.
«:Ιι. 14 δ. 156. Μει·«επε, τεεπεΙΙ ΙΙΙ. 103, 11%, 218. Π. 585. -
ή Με” ενιπ«1ε., επεεεεΠεπ νοπ «Με ππι·1«:111η;επ ΤΠεοι·Ιε Β«πι€ω'ε (αεα. «Ιε

ρτιι1ε._1ιιι·. οπο. 1853 π. Η) πω! Βσ·«ΜΙ'ε εεννοΙ1Ι νοπ ω· Ι«1τεΜ1εΙιεπ, Με ετεπ1
ΠεΙιεπ Λπ1οι·ΠϊιΙ πππ νοπ πεπ ΡιιΜ1«Πε«επ, «Με Πεποπ1ε1επ επει·Ι«πππτ. ΟΙ'. «Πε 1τε1
5«:1ιιιΙ1ε Ι. ε. επεεεεπεπε Ι.1«επιππι· Μ. ε. Με πω” Β«1. ΙΙΙ. 5. 414 Π'.
ΜεΙι2εη ΚΠε11επι·εεΜ 5. 186, 188.
Οο·ατκετ, Ψεπι1ει·ει· ΝεπεπεΙππ«1επ Μ). ΤΙιε11 40 Ρ.



300 Με", Με Μ«11«ιεΙιε 6οιινειι6οιι. -- Βειιι·ιιτειι 6601· «11εεεΙΙιο.

νύει·«!ειι Ι«6ιιιιειι, ενειιιι νοι·Ιιει· «Πε Ιειι6ειΒιι6ὶεεΙιε ΖιιεΗιιιιιιιιιιε πι· Α6
6ιι«!ει·ιιιι€ «ιει· θεεετιε ει·ϊοΙΒε Μ; ο«ιει· Με ενια! (Με «Με ὶιι Ψϋι·πειιι
«Με ιιιι«ἱ Βιι«!ειι εεεε!ιεΙιειι) «ΜΜΕ ειιιε Ιειι6εεΙιειτΙὶεΙιε νει·οτ«Ιιιιιιι€ μο
ιιιιιΙΒΜ ενει·«Ιειι. Η «Πεεειιι ?Με εἱιι«ὶ «ιιι«ιιιι·«:!ι πω· «ιΠε ειιιεεεειιετε!ιειι«ιειι
νει·οι·«ΠιιιιιΒειι ειιΙ'εε!ιο!ιειι, «Πε ειιτεεεειιετε!ιειι«Ιειι θεεειιιε 6Ιει!ιειιεΒει·.
Με «Με Βοι1νει·6ιι ΕΜΗ. εεε”πεα· υει·2ι·αρ.«ιπά.«εψεπ Ψε:·ρβ:“ελίαπ9 1) «ιοί

ψ

εεήαεεωπεεσπάσει:ρεπι Ψεἔε «ιει·ειι ΑιιΕΙιεΙιτιιι€ ΜΜΕ: Με. Πιεεεε Βεε!ι2
ἱιι «ιοιιετὶειιτἱοιιεΙΙειι διεετειι Με «Με ΙιεἱΙἰἔε 8616! «Ιιιι·«ι!ι «Πε ΤΙιεεεεεΙιε

ειιει·Ι«ειιιιτ. «ιεεε Πι «Μι ιιειιεειειι θ«ιιιεοι·«ιιιτειι, π. Β. ἱιιι ω. ΥΠ. «Με
ΙιεᾶἱεεΙιειι οοιι«:οι·«ιεεε «ιει· Βοιινετειι ειεΙι εεεειι66ει· «Μπι ΙιεἰΙἰΒειι ΒιιιιιΙε

·

πι· εεα/α.ιεαπρωιϊεεψεπ Αειι«ιει·ιιιι€ «Ιει· ειιι€εεειιειεΙιειι«ιειι θεεεεεε νει·
ΡΒἰεΜεεε. Βεπι ετε!ιτ ιιιεΙιτ ειιη;ει;ειι, «Μπα «Με εφε· 66ει·Ιιετιρι: ἱιι
Ιπειιιε Ρι·6Γιιιι€ «Ξει· νει·Γεεευιιέεπι6εειευιι Βεΐιιἔιιἱεεε «Με Ι.ειι«Ιεε!ιει·ι·ιι εἱε|ι

ειιιέεΙ«ιεεειι Με Με πιεσε ΙιεΙπειιιιτειι θι·ιιιι«ΜΜεειι «Με ε«ιεεει·ειι, Με «Με
ιιιιιει·ειι θτεετει·εοΜε «ιει· Μοιιετεἰι «Μι Βτειει ιιεειι Αιιεεειι Μι νει·τι·ετειι

ΒετεεΙιιἱΒτ Με 2). ιιιι«ι εε ΙιἰεὐιιεεΙι Βειιιε ΒιιεΙιε Μ, «Με 6Βει·ιιοιιιιιιειιειι
νει·ρ6ιε!ιε«ιιι€ Βεεειι6Ιιει· «Με Βιειι«ιειι ε·ει·ε«ι!ιτ επι ενει·«ιειι. ο«ιει· εει· «Με

ΐει·ιτεεεεΒ«›ΙιΙυεεε ω. ϋΙιει· ιιειιιε Ιιι«:οιιιρειειιι επι Βιιεεει·ιι 8).
ε. ει.

5ε1ιι·ιι'τειι ϋΙ›ει· «Με Ζιιειιιιιιιιιιιη;ει·εεΙιε «Ιει· Ι.«ιιι«1ετίιιι«ιε πι· 0«ιιινειιιΙοιι:
1. Πἰε θι·«ιιι«ΙΙεεειι Μ: «Μι ΟοιιιιιιἱεεἱοιιεΙιετἱεΜ: «!ει· ει·ετειιΚειιιιιιει·
Με: «Πε Ποιινειι6«ιιι Με «Μπι ΡερειΙιε!ιειι Βιιι|ιΙε (πιει θΙιει·Ιιοί
ι·ι«:Μει· ΒτεΙιεΙ.).

2. Βε!ε«ιοΙιιιιιι€ εει· Βι·ιιεΙ«εεΙιτΜ: Ει·ειε Κειιιιιιει·. θι·ιιιι6Ι«ιδειι Η: «Μι
οοιιιιιιιεειοιιεΒει·ιοΜ. . . (νοπ Μἱιιἱε«ει·ἱεΙι·ει!ι «ί Κε!!ει·. 22. δ. Μπιε
ι·πι|ιε, Βι·ιι«:Ικ «ἰει· θ. Βι·ειιιι'ε«ι!ιειι ΗοΠιιιειι«ιτσε!πετει.)

3. Βἰε θι·ιιιι«ιΙεεε . . . . ιιιι«Ι «Με Βεο!ιτ (νοπ ΟΒει·εει·ιε!ιεεε«ινοΙΜ υ«ιπ

Ψ«ϊτι|«εσ·, Κιιι·Ιει·«ιΙιε Βει θει·ΒτιιεΙιΙ: 1866) 8. 16 Βεἱτειι.
4. νοι·Ιειι6Βε ΒειιιετΙ«ιιιιεειι επι εει· 8ε!ιι·ιϊτ «Με θΙιετΙιοΜεΙιεει· θειιειιιιειι
Βιι$!ιε Πι·. Νώε! (νοπ Ηοίι·εΠι Πι·. Ζϋρ/ἰ. Ει·εΠιιιι·ε 1850). 8. Η Βεἱιειι.

5. Βιιε Ζιιειἱιιιιιιιιιι8ετεεΙιτ «Με Ι.ειι«ιετιιιι«Ιε επι ετεεωτεοΙιτΙἱοΒειι νετ

τι·Ι58ειι. ΝεεΙι «Ιει· εἱιιετἱιιιιιιἰ8ειι Ιιε!ιι·ε «Με «!ειιιεεΙιειι Ρ«ιΒΙιειειειι

«ιει·ΒεεεεΙΙι. (Ε”ι·ει!ιιιι·8 Βεἱ Πετάει· 1860) 8. 22 Βεἱ£ειι.
6. ΒειιΕεε!ιι·ιίτ ϋΙιει· «Πε οοιιιρει:ειιε «ιει· Βιι«Πε«:Βειι Ιζειιιιιιει· ἱι

ι

Βειι·ε6' «Ιει·

νοΙἰεἱεΒΙιειΒεἰι «Ιει· Οοιινειιιἱοιι (νοπ Βι·. Μαα.ι·, Μ«ιιιιε 1860) 8. 24 δ.
ΜΗ Αιιειιειιιιιε «ιει· Ιεωψειι ιιἱε!ιτ ροΙετιιιεε!ιειι Β«ιιιι·ιί2. .Με «Πε «Ηιτἱἔειι

Μα· θειιειιιιιειι ιιΠε εεε·ειι @Η ει·ετε €ει·ιε|ιιετ. Βιε ιινειειειι ιιιι«:!ι, Μ"
«Πε ΒειςεΙ«ιιι€ «Με Πι·ο!ιΙιε!ιειι ΒεεΒ£ενετΙιΒΙτιιἱεεε ιιἱεΜ ἰιι «Με θεἱιἱει: «Με
ἱιιιιετειι Βιιιιιτει·εειιιε. ΐοιεΗ«ι!ι εποε ιιἱεΙιτ νει· «Πε Βιιιιι«ιε 8ε!ι6ι·ειι, ω..

ε) Ι)ει· 5οιινετειι π: Μπι νει·ρ61«:Μετ, «Με νειΕεεειιιιΒειιιἔιεειἔειι ΜΜεΙ Μεννεεειι
ειιιιιυνειι«ιειι. «πιά «πω, ενειιιι «Πωσ :κι Ι«ειιιειιι Βεε«ιΙτετε έ'ϋΙιι·ειι, ννε1ιει·ε Ψ«πΙιειι«Ι

Ιιιιι€ειι πιτ εειιιειιι ΟοιιιιεΙιειιτειι ιιι ρΠεεειι. _ιε«ιειιίεΙΙε ω" «Με θοιι«:οι·«Ιετ Μπετ
ΙιεΙΙι εειιιει· 0«ιιιιρετειιι («Με πω” Κιι·εΙιειι- πω! νετννεΙτιιπἔεΙιοΙιειει «·1ιιτοΙι νετ

«ιτ«Ιιιιιιι€ειι «ιιιτεΙιειιίϋΙιτειι. ΙΩε76ει· 66'. ΒεεΙιτ 8
. 558. Ηε||'Ιει·, «Με ειιι·ορ«ΉεεΙιε

ν6ΙΙιει·ι·εειιι. 4. Αιιεε. (ΒειΙιιι 1855) 5
. Μ.. 8«ι1ιιιΙιε ε. ε. 0. 5. 446, 461. 448.

ε) Εε|βετ. Υ6Ι!«επεεΙιτ 5
. 53. 26716. 8ι.εε«ει·ε«:Μ, Π. 66. δ
. 695.

8
) (Π. Με ι·6ιιιιε«:Ιιε Ν«ιτε επι «Με Ιιε«1ιε«ιΙιε Βεεἱετιιιιε νοιιι 26. .ΜΗ 1860 (ΜΗ
«Με Με. Ν«ιτειι επεσε ΒεεειιιΒιιιη; «ιει· Ποιινειιιιοιι ιιιι ,,Αι·εΜν“ Μ. νι. δ. 146 Π.)
ννεΙ«:Ιιε «Πεεε Μοιιιειιιε Ιιειοιιι. νοι·ιιιιε Με Ιιε«Πε«:Ιιε Βε.ειει·υιη; Με ΠιιτεοΙιτ Ε«›Ι8ετι.
«1ει· ιιέρειΙιεΙιε ΒιιιιιΙ εει «:«ιιιετιιιιτιοιιεΙΙειι νει·ίεεειιιι€ειι »Με €ειιειδι.



8ε1π·1τ'τεπ π” πεπ πω: πω· θππνεπτ1οπ. 301

τ Με 0οπνεπτ1οπ πωπω· εἱπ θεεετε ποοπ εἱπε Ψει·οι·ππππ8, εοππει·π εἰπ

τω” εεἱ, πεπ πω· Βοπνει·ππ Ει·είτ πω· νετίεεεππἔ οππε Ζπετἰιπιπππε
πει· Βτπππε πεπε ππεεπΙἱεεεεπ πϋππεπ, πεεε εε εἱεπ πεἰπι νοΙΙεπΒ πω·
θοπνεπτἰοπ πω πω Με Αππππει·ππ8 είπεε θεεετεεε (Με) ππππΙε πππ
πεεε πω· πἱεννεΒεπ Με Ι(επιπιω· εοιπρετεπτ πω, πε Με θοιπρετεπε πω·
Κειπιπει· επιπ πἰεπτ ππεπ πω· ννεεεωεπ, οπω· πω· Βεπει·, εοππει·π πεεπ
πεπ: θεπεπετεππε πω· νωττππε ι·1επτε; ἰπεπεεοππει·ε κνωετ Με ππτω· 5. Βε
ππππτε Βεπι·11'τ πεεπ, πεεε Με 8τππτετεωει·ππε π" ἰπι·ε Ηοπεἱτετεεπτε
πΠετπἱπΒε νει·τι·ππε εοπΙ1εεεεπ πϋππε.

5. 22.

7. 8επι·11”τεπ Με: πεπ Ιππε1τ πω· 0οπνεπτ1οπ.

1. Βεπι·πτπ Μ: εεε Βαπεσ·, Με ππτπο1. Κἱτεπε ππ θι·οεεπει·εωςτπππι
Βεπεπ (πι·ε1ππι·8·, Ηει·πει·εεπε νει·πι€επεππΙππε 1800) 8. 410 Βεἱτεπ.

Βω· νει·1”πεεει· ετεΙΙτ εἰεπ, εε1πωπ ιπτεπ ρο11τ1εεπεπ θΙεππεπεπεπεππτπἰεε

πετι·επ, πω' πεπ 8τπππρπππτ πεε ενππι·επ Ηπει·πΙ1επιπε, τνεΙοπει· π'ι·ε1πε1τ
πππ θετεππτ18πωτ Με Απε ω. Ιπ επΙω· Βρι·εππε πππ πειπ ἱππ1 ε1πεπεπ
εΙεεεἱεππεπ δω ννεἱετ Βεπω· πεοπ, πεεε Με θοπνεπτἰοπ πεπ Ρι·1πε1Μεπ
πεε Βεοπτεετεπτεε ππ θεεεπεπτε ιιππ ΡοΙἰεεἱετεπτε επτεπι·εεπε πππ πεεε
Με πω· Με Μεπω· 1'επτ1εεπ πεετεπεππεπ Ζπετπππε ι·εεπτΙ1επ επτννἱοπεΙτ
ω!). 1)1εεε εεἱπε Απί8επε πετ Βππω· ἱπ ππι1εοτ1εεπει·, Ιε1επτνει·ετπππ-πω,

Πει·ετεΠππε ἰπ πω· νοΙΙετπππἰΒετεπ Ψωεε Βε16ετ. Ιω Βεε1τεε ποπ
ππτπεπτ1εππεπ Βοεπιπεπτεπ, απ! εἰπ Βεννἰεεεπππίτεε 0πεπεπετππίπιπ πεετϋτετ
πππ επ πω· Ηπππ εεἱπω· τεἱεπεπ Ει·πιπι·ππ8επ 11είει·τ πει· νει·ίεεεω· πω·
πει·ππωτεπ ΑπππππΙππΒεπ ππει· πεπ πεπΠεεπεπ Κπεπεπετι·είτ 1) ὶπ πεπ ?ΠΠ
ω·ετεπ Απεεππ1ττεπ εεἱπεε Ψει·πεε εἱπε Με άετετ νετπιἰεετε ει·ϋπππεπε
τεεπτεπο8πιεπεεεοπ1επτπεπε Πει·1εεππ8 πει· Βεεπτενει·ππ1τπ1εεε πω· Κ1ι·οπε

1π Βεπεπ, νεΙεπε πω] Με 0'οπνεπτ1οπ €ω·εεεΙτ ννωπεπ. ΒεεϋΒΙ1οπ πω·
ΒεοπτεΒεεοπ1επτε Με 1803 πππ πω· ωπεεπΙπ8εππεπ Βεεπτεεπτεε Με: πίεεε
Ριιππτε πετ Πι·.Βππει·, Με ω· Με νοι·ννοι·τε επ π1εεωπ Ψει·πε πεπιει·πτ,
,,εἰπΓπεπ πω Με 8πτεε επεείϋπι·τ, ννεΙεπε ππι·επ νοΙ!ωπτ18ε Απτοι·1τπτεπ

ίεετεεετεΙΙτ εἰππ, οπω· πππ Με εοΙεπε ετεεπἱεπεπ.“ Βεππι·οπ πετ επω·
πἱεεεε πω» ωπεπ ει·οεεεπ νοι·επ8 ει·Ιππετ, εε ετεπτ επί πωπ Βοποπ ε”
ποεἱτἰνεπ Βεεπτε πππ πωπω Με ΕτΒεππἱεεε πω· Ψἰεεεπεοππίτ Με θι·πππ

πιπε πω· πω' ε18επει· Γοι·εεπππε πει·ιιπεππεπ ννεἰτετεπ Πει·Ιεεππ8, Με επεο
εἰεπ πει·πιοπ1εεπ επτννἱεπεΙτ. [Με ΒτππΕπιπ πεε ῇπτἰετἱεεπεπ Τπω!εε ενω·

πωπε Μεἱπε Απτ'έ;επε πε πεπ ετππτεπιπππἱεεπεπ νει·1'πεεω· (Με πωπ πιπ·1ετ
ἱετ); πππ ποοπ πετ ει· π1εεε πἱεπτ Μοεε ππτ πω· ει·πεετεπ θενἱεεεπππἰιἰΒπεἰτ
ΒεΙϋε”τ, εοππει·π πω! εεἰπε επεἰεπεππε, ππτεπεὶεπτἱΒε Βει·ετεΠππΒ πεπ
θεπεπετεππ εεΙπετ Με!! θεπἱΙπετεπ επ πεπ :επεππεπεπ €ωπεεπτ, Με
πἱεεεε πικαπ! εἱπωπ θε1επι·τεπ πππ π'ποπε πἱεπτ πω» πι68πεπ εεἱπ τω,
Ψεππ π1ει·ππεπ πἰεεεε πω: «Με πἱε πορπΙπι·ε ΒεππππΙππε; πεπ Με:
εἱπεεπ!πΒεππεπ. εε κνἱεπτἰΒεπ Τπε11εε πεε Κ1ι·επεπ- πππ Βτεπτει·εεπτε εἱπεπ
Μεἱπεππεπ, Βι·οεεεπ πω! πω; επ ετεπτ Με πω” εἰΒεπωπ πτππἱπω π
ι·ππεππε ππιτ'εεεεππε πππ εεπετἰεἰππἱ8ε Ππι·ετε!Ιππ8 ”πω· ΚἰποπεπνετππΙτ

πἱεεε°° ἰπ Βεπεπ νοπ 1808 επ εοννοπΙ πεπ 1πι·επ νοΙΙετπππίΒεπ Ππιτ'επε
Με Με ννἰεεεπεεππἰτΙἱεπε ΒεπεππΙππ8 πετι·111'τ, Με ῇετετ ππει·ι·ε1επτ πε.

1) 8τπττ8επ·τει· πεπτεεπε ν1ει·τεΙ_1επτεεεπι·11τ 1864.
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νοπ Ε. 1-35 εώ!!«!«ιετ Β«:«Με «Μπ Η«εεεεπε ππ«! «ΙΜ Γο!ε«επ «Με απ!
πεπ: Βγετεπι «Με 81πετεπενοειπππ«!ππε πεεππεπ«Μπ ε. ε. !(ίε«:!ιοπρεε8
π1ε«τ!!ε, Με «Με «!πεεπε πεενοεεεεππεεπεπ ενε!1.«σε«›π_νεεοε«!πππΒεπ, νεο«!πεώ
«!Μ Ιί!εώ«ε ε!ε «ππ ε2ειι2!Μιεε Ψεεωα!!αφεεΦείρ !π !πεεααΙ«εαΜ·ώσε

Μεπἱεε -- “Με «Με «επεε«εε«επετε!ιεπ«!επ νεετε!!,εε ππ«! «Με !«ἱεο!ι!ἰώεπ
771«!εεερεπεπε
-
«!!πεε!Ηε νοπ «Μπ ώεεε!ιε!π!ε«:!«επ Β«εε««επ Βώεπ«!«ε!1:

πεπε«!«ε. !!οπ εο!π«επι !!εεε!«ε εενν!!!ιπτώ 1'ε«ε!«επ 8««ιπ«!ρππ!«τε εεε εν«ε!εε εε

!ι!εεεπί' πε«ώ, «!««εε «Με ε. ε. Ρο!!ε«πεεπετ ε!!! ππεεεεππ«!«επεε 8«επ«!ρππ!ετ
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νοεοε«!πππεεπ ππππ!ι!›πε ε«ε!επ. !π «!Μεεπι θ!επεπππ!ετ«ε (Β. 85 Π.) «Με νοε

!ΜΒ«επ«!επ Ψεε!«ε ννοἱετ Βπ«Με ε!πεε«πε!!ε ππ«:!!, «!πεε !«:«!«ιε Βείιείσπσεωαπε,

'Μάο Ε1ππι1εο!ιππε !π !«Ξεο!ι!!ώο Απεο!«εεεππ«ε!τεπ νοπ Βε!Μπ Με 8«επποε .
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εε σε!!! «!!ε Γεε!!!ε!τ «Με 8«πε«τ«εε νοπ «Με.Κ!εο!ιε, εποε ππώ «Πε Γεε!!ιο!1:
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ενεεεπε !ιει·νοι·8ει.ςιιπΒεπ, ενεΙε!ιε «Πε π«!επε«ε Ζω Με «Πε ιπο«!ει·πε Πε
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304 Με", Με αιιαιειαιε Βοανεαι1οιι.

αεαιεεαεα θεεετεεε!ιααε (ιιαεεει· αεεααΙιεΙι αει· Ιιει·α!ιι·τεα Ιαιε)αι·ιεαιεαοα)
αιιι·ιαοαιι·ι, πια αει· _ιαα€ειεα Ρι·ιιιαε αιι ΒιαιιΙιιααε ετε!ιτ ααα Με επετε

Βαι·εει·ΙιεΙιεα Βεε!ιτε ααιιαβειαειει: Ιιῖεετ, Με αεεε ααι· Με εαιε;εεεα
ετε!ιεααεα ααε αεια ε. ε. ΡοΙιαεἱετααιε ει·ιαιοΙιεεαεα νει·οι·ααααΒεα |) αε

εεαιετ ενει·αεα ιααεεεα. Ηιει·ιιαε, εοινιε ααε αει· (|ιιει·ιιαΕ εαιειαεαεΙιεα)
ι·εεατΙιειιεα ΒιεεαεεΙιεΕτ αει· οοανεατἱοα Με ,,ειαεε Βταατενει·ιι·ιιΒε αννἰεεαεα

αεαι 8αιατεοαειαιιαρτ ααα αεαι ΟΙιει·|ιιιαατε εἱαει· ει·οεεεα εεΙΙιειεα“ιααιεεα,
ε
νδΙΙιει·ι·εεαιΙιε!ι ιιαει·Βιιαατεα Και·ιιει·εε!ιαίι“ 2) Βοιαιατ ει· :σα αειιι ΒεεαΙιειε,
αιιεε Με 88:ϊιααε Με οοανεααοα Με ιιααιε!ιεα Ιιϋααεα, εοααει·α ααι· ααι·
Διιαααει·ααε αεε αιεεει:εεε ανεεεα αει· ΕΙιειαι·ιεαιεαοα ααα ια Β'ιαεαεεεεΙιεα
εια Ζαειιιαιαααεει·εεΜ ιιιαιεα. Ιιιτει·εεειιατ εἱαα Με :ααι Βεννειεε, αιιεε
ααε Πει·ιιοιααιεα τα· Με Υει·τι·ιιαει·εεΜ αει· Κι·οαε ειιι·εε!ιε, νεα Βααει·

ιιαεείααι·ιεα ΒεἱειιἱεΙε, Με εοΒιιι· ααιει· Ιαιει·εΙεα Μιαιετει·α Βαιαιενει·τι·αΒε
ε!ιαε Με Ζαειαιιιιιααε αει· Κιιιαιαει·α εεεεαΙοεεεα αναι·αεα, ανεΙε!ιε Με
Ειεἰαεἰτ αει· Ρει·εοα Ιιεειαιι·Εεατιατεα 8

). Βιιαει· νει·Βεαατ ειναι· Με εε!ιννιε

ι·ιβε Εεεε αει· εεεεαναιιιι€εα Βεαιει·ααε αἱεαι, Με Μια· αοεΙι Με αει·
νεα ααα Με ι·ενοΙαι.ιοααι· εεεε!ιιΙαει·ι:εα Δια: αεε Κιιαιρίεε εεεεα Με θεα
νεαιἱοα αιεεε Πα· ι·εεΙιτεΙιεειαααια. Με ααε ΖιεΙ αιεεει· ΒενεεααΒ αε
πεα:ιιαει ει· Με δεαναιειιααα αει· ιαοαιιι·ειιιεεΙιεα (ΜΜΜ :α θααετεα αεα
ι·ενοΙαιιοαια·εα Ρο!ιαειειεαιε, ααα εεαιΙαει·τ αιι€εεεα Με αει!εειαεα Ρώμα
αει· θοανεατιοα ιιαί Με εειεαΒε 4) ααα ιιοΠεεΙιε Ε'ι·ει|ιεα, ααι' Με Ηει·ειεΙΙααε
αεε ΒεεΙιιε, αει· ΜΤεατΙιεΙιεα θι·ααααε Με αεε Ι·'ι·ιεαεαε, Με διεαει·Ιιεα
αεε Βιιιατεε, Με Ηειιααε αει· Βε!ΙΒιοεαΜ Με αεα ινιιιιι·εα ι·εΙιειαεεα
Τι·ιεαεαε.

Ψεαα θι·αααε αει· νει·αααΠ, αει· ΒΕΙΙιειιεα, αεε ΒεεΜε, αει· Πε!ιε
Μια Ια·ιεαεα ευ Πααειεα αει: αεαιειαεεαιεα νιιτει·Ιαααεε ια αει· Ζεα αεα
θεαεοι·αετεται·αιεε είναι” νει·αιοεαι: ιιααεα; εε Ιιίιιτε αιεεεε ιι·εα!ιειιε Ψει·ιι
ειαεε ιιιια·ιοιιεε!ιεα Βιιιατειαιιααε αεαεεΙΙιεα παια Βε!ιενειεεα ααα Με Βιιε!ιε
αει· Όοανεααοα εαια Βἱεεε ιιιαα8ειι ιααεεεα, ααι εε ιιιειιι·, Με ααε αεα
καιει ααι' αεια Βιιιααιιαα!ιτε αεε ιαεαει·αεα Βιιιιιιεε ετε!ιι, παο ααι: αεα
εεΠιεα Ψνεαεα Με Με θοανεααοαεεεεαει· ιιααιρίτ. Ψειια να· ααε!ι αἰεεεια
Πι·ιαειΙε αει· ΙιἱεΙ:. μα. Βιιαιει· 5

) ααι·ειιιιαε αειεααιιαεα, εε ιιαααεα- να·
Με ειαιαεα Βε!ιααιιιααΒεα Βιιαει·'ε αἱεΙιτ αεαιαιεαιεα. Βιιε Ι. ααα. Ο.
Β. Με Με ααε-Οια. ΙιαΙιεα αα·Βεααε νει·ίαετ, ,,αιιεε Με εειει:Ι. ΘενναΙι:
α” Υει·οι·αιιααιςεα αεαεα αει· ανεΙ8ΙιεΙιεα θεειαια ααιιιιεεεα αιαεεε" (Β. 113).
Βιε ΙαιΙιεα νἱε!ιαεΙιι· ια Πεαει·ειαετιιααιααι; ιαα αεα Ει·αΙιει·εα Μια. νει·
οι·ααααι;εα αει· Κιι·εΙιε αεΙαεεεα, ιαι Βει·ειειιε αει· απ· αἱεΙα εατιοαεαεα,
ι·εια Βιι·εΙαιε!ιεα Βαεααι·ιεαιετιοα αιιεα ,αιιι·εαΙιεΙιεα θι·αααεατισεα·· :ια νει·

αιιιι·εα ε)
. Με Βεει·ιαιααιι€ αεε Ιιιι·εΙιΙιεΙιεα Βαεαιερεαει·εεατε, αει· Βε

ίαΒαιεε αεε οαει·ετεα Ιιιι·οαΙιεΕιεα θεεετιι€εαει·ε εἱαε Ααεαιι!ιαιε νεα αεα:

ε) Με εεΙεΙιε αεεειεΙιαετ ει· ιαιαεειιααει·ε ααε Ι. 0οαετ.-Εα. Θ. 332 ααα Ιιεινειει
Με αι1ιιααειτ αεπ Μ”. ΒεοΙιεια ια !ια·εαΙιεαεα Βεεαιενει·αΜιαιεεεα 8. 834 Π.

η ε. Με.

η ε. Με.

4
) 8ειιι· αεΙειιι·εαα ιααα Με ΒειεαιεΙε, ενιιααι·εα Βεαει· αεννειει, Με εεεεαιεααιεα
Μεσα εε ω, Μ” Με ΙαιεΙιε αει· ΒεαΙι- ααα Ι.εαι·ίι·ει!ιειτ ῖειααεεαἔ εατι;εεεα εε
τι·ειεα εει. 8. 378 α.

ε) να ιειιο Χα. αεα, ε. “σε α.

6
) Ι. θεαετ.-Εαι δ' Ν.
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θοοο1πο :ιι ιπποποιι, Μ: ννο1ιΙ ιιιο1ι1:Βοιικ ο«πιοι·1'οπεπο«1ι·ϋοΜ: ,,«1ἰο Πι·οΙιο
ω οιο!ι «πιο πω". νοι·πο!ιοΒοπ, ἱπ οιπιιοΙποπ Ει1ΙΙοπ ποινιοπο ΒοᾶἱπΒππΒοπ
απ.ϋποι·οο!ιοπ Ο. [Πο Βοποπιππιη; Βι·. Βιιοϊει·.ο, «1οι· ΕτεΒἱεοΙιοΙ' Ηοι·πιοιιιι
νοπ πωπω οτιπιῖοπτἱ8το οπο όμοιοι· Απτοι·ιτοτ «Πο Βοοιιπο, ,,τιπ «Μι
Πἶ. ΐοινιιπ«1τοοποίτεπι·ο«1 Πιεροιιοο επι οι·«ΙιοἱΙοπ,“ Βοι·πΙιτ επί οιιιοπι Μιτ
εϊιο|ιΙ1οποπ Ιι·ι·0ι«ιιπ, ιπ«1οπι οι· εοΙο1ιοο Εκεί: «1οι· οιιε«1ι·ΠοΗιοΙιοπ. ἱιι «Ιοπ

Ωπιπ«ιποιιπο11οοιιΜτοιι Πιπι οι·1:1ιοιΙιοπ νοΙΙιποο!ιτ Μπι ,,τοιπ«ιιιοιπ 8ο«1ιο οπο
οτοΗ«ιοο «1οΙοοο1ιιο" π). Πο πιο Ι(ιι·οΙιο ποοΙι «1οιπ Ι. πω!. Οοπε1.-Β«1. ππά
ο... Με!. Εποοι·«1ιιιιππ πω· οἱπο οοποιω·ίτοπ«Ιο Β1ιο]πι·ιο«1ιο1ιοπ !ιο81ο ππά
«Πο 8τοπτεΙιοπϋι·«1ο Μοιι«ιοΙι Μπα «1οι· πω... πι... «Με ΒΙιοι·ο«πι1ενοι·|ιίιΙ1
ιιἰεοο οπτειοΜο«1, 61ο 0οιινοπτιοπ ο!ιοι· «Πο .......ιι.·......επιθ .Πιι·ιο«1ιοΠοπ «Ιου
Κιι·ο!ιο 66ο: «Πο Μι·οΙι!ίοΙιεπ νοι·Ιιο1τπιεεο 8οι·οιιτ1ι·το; «κι οι·οο!ιοιπ1 «1οι· νοπ
Βιι«1οι· «ιπ1'ΒοετοΙΙΒο Μ” Με επι πΙΙποπιοιπ: ,,«Πο Ποϋοι·οιπ1ιππίτ Ιιο!ιο «1οπ
Βοο1ο!ιοπτΙοπ Ζιιο1οπ«1“ ἱπ Ε!ιοεοοποπ ,,οιιίι·οο!ιτ οτποΙτοπ“ (8. 122). «που
Μπι ΜΜο πι «Ποποπι Ψοι·Ι«ο «πιο οπο: «1οπι Ψοεοπ «1οι· Κιι·ο!ιο Με οἱποι·
6Ποπ11ιοΙιοπΑιιοτοΗ οΜ1ιοοεοπ«Ιο, οο!πετο«Βιι«1ιΒο ππά οἰἔοιιο .Πιι·ιο«1ιο1ιοπιι
ι·οο!ι8 σ... Κιι·ο!ιο οἱπΙᾶεοΙἱοποι· ΒοΒι·ϋπι1οΕνοι·«Ιοπ Ι«ϋπποπ. ΉοΙΙοιοΙι1: Νικο
Βιι«Μ· «Πο 1ιίοι·Βοποπ νοπ 8οιτοπ «πιο Βονοι·πιππ«1«ιπποεπιοιο οι·Ιιο!ιοποπ

,,Βο«ΙοπΕοπ“ ιιο«:Ιι ννοιτοι· πωπω. ιπεποεοπ«ιοι·ο κινι«1οι·Ιοποπ Ι«6πποιι, «1«ιοο
«Με πω”. Ιιοιιιο .πωωωιιω πιοΙιι· Με: .,«Πο ιποπεο!ιΙ1οποπ ππ«1 Βϋι·.<;οι·
Πο!ιοπ,0 (8. 263) εοπ«Ιοι·π πω· ϋΒοι· «Πο Ηι·οΙιΙιοΙιοπ ΒοοπτενοιΜΙτπἱεεο
νοι·1οπΒο, ππά «Ιοοο πω.. «Ιου πω. 81:ποτ ιιΜιτ οιππι·οι!ΐοπ «Μάο. ΑΙΙοι·
«Πιιπο Νάτο οπο: «1οππ «1ιοιιοο Ψοι·Ι« οἰιιο :κι Βι·οοεο Αιιο«Μιππππ Βο
1ιοιππιοπ, πιιπ Μια: οοἱποπι Ζννοο!ιο οπ18οποπ επ οο!ιι· ἰπ ι·οπι )«ιι·Ιοτἰε1ἱεοΙιο
19”ι·ιιεοπ οιπΒοποπποπ.
Ψοι· «Πο ΒτοΙΙπιιπ`όοι· 1ιο1ΙιοΙΞεο!ιοπ πιω... πι Βιι«1οιι, ω. εἰοΙι «Πο

οοΠιο 0ιοΜιο1ιΙιοπ εο11: 1803 οπτννιοΙ«οΙτ ππά ιπ «Ιοι· Οοπνοπτιοπ πω·
ι·οο!ιτ!ιο!ι ιιπιποεπι1το1 ω, 1ιοπποπ Ιοι·ποιι «πι, Επι· «1οπ Μιά «Ποιιοο Μ:
«1οπι ο«Μετοπ Μποινι1ιοιππιι ιιπι1 οοΙτοποι· Ππροι·τοιΙιοΙιΙ«οιτ οΙοποπ1 πω!

ποιοπ·οιο!ι ποοο!ιι·ιοποπο Ψοι·1ι «πιο Ι·Ιοι·ι·π Βααπι2!ω Πι·. Βαιία· επ ]ο«1οι·
Ζώα πποπτ!ιο!ιι·ΙΜι «πιιπ, ννοοεπιιΙΙι οι: «Ιοπ Οοποιιἰοτοπ, ΡιιΒΙἱοἰιποπ ππά
Ρι·«ιΙιτι1«οι·π ιπο!ιοεοπ«1οι·ο οιπρϊοΙιΙοπ οπο.
2. Πο νοι·«ππποι·πιιδ ιιιι1: «1οπι ΡπροτΙιοΙιοπ Βιιι!ιΙο ππά «Πο !ιοο1:ο!ιοπι1ο

θοοοπεο!ιιιππ (νοπ 06οι·ποι·ιοπ1εο«Νοποτ ποπ Ψ«ΐπΙ«ει·. 2. Απποεο
πωπω 1860) 8. 17 Βοἱτοπ.

3. Ζω· Αιι1Ήοιππε Π: Κο1|ιοΙιΙ«οπ πω! Ρι·οτοεπιπ1οπ ω... «1ιο εννιο«:1ιοπ
Ροροτ Παει ΙΧ. ππά θι·οοεΙιοι·ποπ Ρι·ιο«1ι·ι«:1ι νοπ Βιι«1οπ οΙιεοπο!ιΙοε
εοιιο νοι·οιπποι·ππε νοπι 28. .Μπι 1859 (νοπ (Μι. Ποίι·ο1|ι Ζε!!.
Έ'ι·οιΒιιι·8, Ηοι·«1οι·οοιιο νοι·Ιοεε!ιιιιι«1Ιππ8 1860) 8. 16 Βοιτοπ.

4. Βιο νοι·οιπ!ιοι·ππο ιιννἱοοποπ «Ιου Κι·οιιο Βιι«1οπ πιιπ «πιιπ
1ιο111ΐΒιιδτιι!ιΙο, νοπι ι·οοπτΙιο!ιοπ 8τοπ«ιρππΙπο !ιοιιι·0ιοιΙ1. (ν. 0!ιοι·1ιοί8.-ΒοΗι π.

Βο.ι·.«Μ'ι·2. Ρι·οιππι·Β, Ηοι·«1οι·οοπονοι·Ιοοε!ιοιι«1Ιππε 1860) 8. 36 Βο1τοπ.

Μπι «Ποοο Π: «Πο οοπνοπποπ οι·οο!ιιο!ιοποπ Βι·οεο!ι6ι·οπ ννοιοοπ ἰπ
Μιπ«1ιποι· ππ«1 πΙιοι·ποποοπόοι· πω” ποο!ι, «1οοε «ιοι·οπ Ιιι|ιοΙ1 «1οπι ΒοοΜο
«1οι· Κἰιοἰιο πω! «πιο 8τοπτε, πιο π... 1'οοϋε«:1ι ποιπο!ιοιι«1οπ νοι·ΙιίιΙ1:πιοοοπ

8ΙοιοΙιπιιιοεπι Βοο!ιπππ8 "οπο, «Με πωπω. (οπειιοι· Ιιοιππ11«ι!ι «Ιου Βιο

η οι. .εω...ιω, ΕΙιοι·οο!ιτ ε. «πε π., ω· «τ.
6) Βου!. 8. 377.
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806 Και", Με επιιεεΙιε Οοιινειι€1οιι. - 11ιιινει·ειιΕι ι·'ι·ειι›ιιι·ε.
_ιιιι·ιειιιειιοιι) Εειιι 0'ιεεειε ει€ει·ιι·τ νι·ει·Μ ιιιιτι καιει· Μπι Βεειιιε πιει·
ΒιιιιιΜ, ιιοειι Μπι Μι· Ρι·οτεεεειι1ειι ειιιιειιε 8ειι·ετειι εει. Μιεεειιιε Με
νοιι πειιιι·ειειιειι ΑτιιΕειιι ιιιειιεεοιιΜτε ἱιιι .Βεπίσειι. ι/υπΙιεεΖ., ΒείΙππε.
Ιια2Ιι. Κι'ι·εΙιεπεί., Κατ!επιιιει· Απε. ω. Μαίπιει·-.Ιεωι·πει 1859. 1859 παει:

Βεινιεσιειι. Μ
·

δ. 23.
δ. 5ειιι·ι1“ιειι Με: Με νειιιιιιιιιιεε εει· Ποιινειιιιειι πι· ιπωωιειιιιιι πειιε".
1. Ρι·οιιιειιιοι·ιε. Με Ι.ειιι·1ιειιιειτ ιιιι Μι· ι1εεωειιει Ρι·ειιιιιι·ι; ω».
(ϊι·ειιιιιι·8, ι1εεειιιιιει· 1859, νειιεε πιει· Ψεεεει·εειιειι Βιιειιιιιιιιιιιιιιι€)
4. 8 8ειτειι.

Σ. Ρι·οιιιειιιοι·ιε Μι· ρι·οτεειιιιιτιεειιειι Ρι·οΐεεεοι·ειι ιιιι πιει· ιιειιιεειιειι

Ζαπάεωιιινειει:ϊιτ Εεεε”, ειπε Βεειιιιιιιιιιιι€ ιιι Μι· 8ειιιιιεειιοιε
επι Μι· εννιεειιειι Μι· (Μ. Βεειει·ιιιι€ Με Μπι ριιρετιιει:ειι Βιιιιιιε
ειιδεεειιιοεεειιειι νει·ειιιιιει·ιιιι€ εεττ. (Ε'ι·ειιιιιι·ι.ι·, καιω Μι· επωωι
νι·'ε8ιιει·εειιειι Βιιειιιιειιτιιιιιιε 1860) 8. 14 8ειτειι.

_ 3. Με Ζε·ιιαβεύ7ιεί2 Με Με Ππίυει·.Μάι Γο·ει”ύπσ·ρ. (Β'ι·ειιιιιι·8, νωεΒ
Μι· ιιτειιιι·ιεειιειι Αιιε1ειτ 1800) 4. ΒΒειιειι.

Θ. Ου! εστι Βυ22ε7:, Μα· Μπ Μιλ. 0'Ιιαι·αΜ'ει· Μι· Ππίυει·εί!άι Ἐπί
Μηρ (Β'ι·ειιιιιι·Β, Ηει·ιιει·εειιε νει·ιερειιειιιιιιιιιε· 1860) 4. 2 Βει1ειι.

10. Ζ)ίε διει”άεπ Ρπιπιεπισι·ι'επ Μι· Ρι·ο/εεευτεπ άει··Ππο”υει·σίΖά! Β·ει“ειση;
(Ρι·ειιιιιι·8ει· ΕΔώ. Κιι·ειιειιιιιε1τ 1860, Νι·. 45) 4. 6 Βειιειι.

11. Πιιε ιιεόιεειιε οοιιεοι·ιιετ ιιικι Με ιιι·ειιιιιι·Βει· Πιιινει·ει15τ (ιιιειοι·ιεειι
ρσιιωιιε ιιιιω πειιε, νει. εεε, ιεεο) ε. εεε ε.
Πει· ιιι Με ιιειαιειι ει·ετειι Βεεειι Με ιι

ι Με 4 ιεπειειι δειιι·ιί€ειι
Πιτ ιιιε θοιινειιτιοιι 8ειιιιιι·ιε Βιι·ειτ «και ειειι ιιιιι "νει ΡιιιιΜε Με νει·
ιι·εεε. Με ειπε νοπ Με Μιάου Ρι·οιιιειιιοι·ιειι ιιιι€είοειιτειιε, ιιι Με
ιιιιι·ιΒειι 8ειιι·ι1”ιειι νει·ιιιειτιιετε 8τεΙιε εει· θειινειιιιοιι Με Με ω. κι.
πνειειιει· ιιεεεει:
»Με ιιειιιοιιεειιε ιιιεοιοΒιεειιε ΓεειιΜιτ ειι 6ιει·.Πιιινει·ειώτ Ι·'ι·ειιιιιι·Β

ε1;ειιι ιιι Βεειιε Με Με |είπ:|ι!ίε·|ιε [.ειιι·ειιιτ ιιιι1;ει· Ι.ειιιιιιΒ Με Αιιίειειιτ
Με Ει·ειιιεειιοίε. Πειιιιιεειι ιιιιιιιι Μι:εειιιε Με Ρι·οι'εεεοι·ειι ιιιιιι ειιιιει·ιι
Ιιειιι·ει·ιι ιιιε Βι·ιιι5ειιιιΒιιιιε ιιιιιι ΒειιΜιι€ επ ιιιεοιοείεειιειι Εειιι·νοι·ιι·ιι€ειι
ει·ιιιειιειι ιιιιιι Με εειιιειιι Βι·ιιιεεεειι κνιετιει· ειιαιειιειι, ιιιιιεε “Με
θιιειιΒειιειιειιειιιιιιιιεε ειιιιειιιιιειι, ω» ιιιι·ε Πείτε Με Ι.ειιι·ιιιιοιιει· εειιιει·
Ριϋἰιιιι8° ιιιιτει·ινει·ίειι."
Βει· εινειιε ειηιεει·ιΠειιε ΡιιιιΕτ Μ; Με Ζιιειειιει·ιιιιε·, κνειοιιε Με

Βεειει·ιιιιε ιιι ιιιι·ει· 8ειιιιιεειιοιε εει· οοιινειιτιοιι εειιιιιειιι Μι, ειεο ιειιτειι‹ι:
.,νειιι·Μ ειιι Μι· τΙιεοιοΒιεειιειι Β'ειιιιιιιι€ »Με ειιΒειι6ι·ιεει· Ι.ειιι·ει· Μι·
ι.ιιιινει·ειιιιτ Ρι·ειιιιιι·8 ιιι εειιιειι Ι.ειιι·νοι·ιτιι€ειι ω: Μι· ωιωι. Μειιισειιε
ιιιιιι ΒΜειιιειιτε ιι

ι

ΨιΜι·ειι·ειτ Βει·ειιιειι, εε »πιο Με θα Βεειει·ιιιιε Με
ειαε ιιιει·νι·ε8ειι :ιι ει·ιιειιειιιιειι Βεεειικνει·άειι Με Βι·ειιιεειιοίε Με "Μι
.ιιιιιιε ΒιιεΕειειιτ δενιιιιι·ειι.“

. Με ειιειι Νι·. 8 Με 6 €ειιιιιιιιτειι Αιιιιειιιιιιιιι€ειι, εοννιε Με οι1ιειδεε,
ιιι Μι· Κει·ιει·ιιιιει· Ζειιιιιιε ει·εειιιειιειιε, οιιειι ωεωε Βειειιειιιιιιι€ Μι·
οοιινειιτιοιι, ιιιιιιειι ιιεειι€εινιεεειι. Μεε «Με ει·ειε Βεειιιιιιιιιιιι€ Με ΜΜΜ
νει·ιι5ιιιιιεε Μι· 1:ιιεοιοΒιεειιειι Ρι·οΐεεεοι·ειι Με Βτεειειιἰειιει· Με Μιικ1ιετιει·
Μι· Πιιινει·ειαιτ »Με ιιει·ιιιιι·ε, εοιιΜι·ιι πει· ιι"- νει·ιιε1ιτιιιεε Με βειιι·ει·
Μι· ιιετιιοιιεειιειι Τιιεοιοειε ειι ιιιι·ειιι Βιεειιοίε ιιετι·ε1ι'ε. ιιι ιετετει·ει· Βε

ωειιιωΒ ιετ εε ιιιιιιεειι·ειιιιει·, ιιεεε εοννοιιι όιε ιιιεοιοἔἰεειιειι Ρι·είεεεοι·ειι,
Με Με Εειιι·ει· Μι· ιιετιιοΙιεειιειι Ηειιεινειιιιιειτειι ιιιεεεε ει» ιιιι·ειιιιειιεε

_.ο.



. Ππιιιοι·πιιΒ Πο0ιιιι·ε - ΜπιιοΙιο Κιι·ο1ιοπέοοοποπιπιιιΙο. 30?
ι

Ππιι·οιπι πωπω Αιι1'1ι·οΒο ποπ Πιόοοεπππιποποιοπ οπειι!ιοπ Εϋπποπ. Βιι

πιωπι πιοιι πιιιιοι πωοιιιιππ πιοΜ πιο πιο κνιεποπεοπιιιιιιοποπ Ε'οι·ποππωςοπ
πιοποι· Ρι·οιοοεοι·οπ, ποπποι·π πω ιπι·ο ΕπιιιοΙιεοπ-ιποοιοΒιποποπ Ζζο!ιτυοπιι·προ.
01Τοπιιοι· Βιιππ πω· Βιιιοι, ιποποεοπποι·ο πω· ροι·ιιιιτιεο!ιο Βοοπτεποππωστοπτ
πισω; πιιιιιιιοι· οιιιοοιιοιποπ, νοε ιιοιιιοιιιιοπο [ιοιιι·ο πω, ποποι πνιιι·πο οι·
ιπ πιιι·οποπε ιιπιπιιιεειΒοι· Ψνοιεο πω· Βιοιποι· πω· ποπ ωιω. Οιιιιιι.ιοπ
πω. 0ο πιοποπ πω πιο Βιι·οιιιιοιιο Απιοι·ιιιιτ, π" Βιποποι εοιποι· Πιοοοπο
Μ, πο ιπιππ πω· οι· πι.. Αιιιοι·ιοπιιοπ, πιο πιιεειο οπποπιοιι πω· Απειιιιππε
ποπ τιιοοΙοπιποποπ Ι.οιιι·ιιιιιιοε οιιιιοιιοπ, πιο Εοιιι·νοι·τι·ιιΒο μπω ιιππ
κινοππ ποπ 1.οιιι·οιπιιιιπι νοι·ιι·οΒο πιιοιποιιποποι· Ι.οιιι·οπ ιπιεειιι·ο.ιιοπτ οπο,

@ποπ Αιιιιι·ιι€ ινιποι·ι·πιοπ. Πει· Βοι·ιιιιι·ιο ιωειοι πω· 0οπνοπτιοπ πω:
πιοποπ οπο πω· ιι·οιοπ ΒοιιΒιοπειιιιππΒ Βιοεεοππο Βοοιιτ πω: Ει·οοιιιοιιοίε

πιοΜ οι·ννοικοι·ι, εοπποι·π ω.. πιω πω: πω· Ιππιι·ποτιοπ ποπ ιιοιιιποπ
81ιππε ιιπ ποπ Ηοι·ι·π Ει·ι.πιποποι Ιιοι·νοι·ποπτ) πιιιιιπ πιοποτιι·ι:, ποειο πω·

Ιιοιιι·οπ1'ιι·πο· πω· ιιπ Βοποπιποπ πω; πω· ΙΚοοιοι·ππο νοιι ποπι Ποι·ι·π Βια

ιιιποποιο οπικοεοπ κνοι·ποπ οπιπι. ΒοΗιοτ ινοππ οιποπι πιοοιοδιοοιιοπ Ριο
ι”οοεοι· πω· ιποοιοδιποπο Βοιιι·οπιτι·ο8 οπτιοποπ οπο, πο ιπι πωπω. ποιπ
ΒοοΜενοι·ιιιιιιπιεε :οπιπι Βτωιτο πππ πω· Ππινοι·ειιιιι εοΙιιοινοτο1οιππΙιοιι πισω;

ιιΙιοι·ιι·1.
·

ΒοιιιιΒιιοιι ποπ ενσοιτοπ ΡππΝοε 1'ιιπποπ ννοιπ παπι Βι·ϋποοι·ο Μιεο
νοι·ειιιπππιεεο πω. ΑιιΒοποποπ ππνοπ, ππιιε ιιιοτπιιι·οιι που ννιωιοπεοπιιι1
ιιππ." Γοι·οοιιπππ πιιι Νιοιιτο οπ18οποποο1ι·οιοπ πω, πο8ι01 οι· ιιποι·ιιοπρι
ποιπ ιωι.πωωπι πω· Βοεοπ εοΙοπο Ι.οπι·νοι·1ι·ιιΒο οιο Βε.ι·ο·Ιιωει·πει·εσπ!, ννοΙοιιο
ποπ ΕπιποΙιεοποπ θπιιιι!ιοπ ινιποι·ι·οοπιιιοπ πποι·οιιοπ. Βιο ΒοΒιοιππε πιτ
ιιιι·ο ππτιεπιοιιοπ ππι·οπιιπε ππποεοππιιιιοι·ι ποιιιιΙ1οπ. Βε οπο ποιποπι
Βοοοπτοπ ευΒοιππιιιοτ, πιο Ι.οιιι·οπ πω· Κιι·οιιο πιο ιιοΙιοπποπ οποι· πεπ νοτ

πιοιπιποπ. Βε Μπι πω· ποπι νοι·τι·οιοι· π... πω. ποπ εοιππινοι·ειιιππ
ιιοπο Βοοιιτ πιοιιτ Μπομπ, πιοεοΠιοπ Βοποπ νιποι·ι·οοιιπιοιιο Αποι·ιπ'ο
ππι·οιι οιοο ποι ποπ νοι·ποποιειοπ ποπ Βοιι·ο11'οπποπ Βοοοιιιοπ :κι οι·ιιοποππο
Βοοο!ιννονπο επ Βοποπιιτποπ. Π: Βιιπιι οποιοι., κινοππ πιο ΒοΒιοι·ππε
ποπ οποιι οιππιοι Μπομπ ιιπποπ ειοΠτο. €οδοπ ποπ πνιποι·ι·οοπιιιοιιοπ
Ηοω·πιιοιι πω· Βοπτιι·οιιιοιτ οιπιποοιιι·οιτοπ, ινοποι· νοπ οιποι· Αιιιιιοιιππο·
πω· ι.οιιππιπι, ποοιι νοπ οιποιιι ΖτωιιιΒο ιπ πω· Ψιοποπποποιε π.. Βοπο
ποιπ, πνοππ πιιιπ οπιπι πιο Παει: πω' ποπ ΕιιιιιοΙιεο!ιοπ Οιιιι·πΕιοι· πω·
Πιιινοι·πιιω Ρι·οιπιιι·ε μια πω: ποπ Απἔοπ Ιιιοετ.

·
δ. Μ.

ε. $οιιι·11'ιοπ πι." πιο ιιοπιιιοιιοπ ποσοτιοπτννιιι·ιο, πιο Μι·οΙιΙιοποπ νωπιιιπωιο πω.

1. Πιο πππιεο!ιοπ Ποεοτιοπτννιιι·ιο που πιο ιιιι·οιιιιοποπ νοι·ιιιιιτπιπεο,
Βοηιι·οοποπ νοπ .Μιπο .πω (ΗοιποΙποι·ο, ιίοι·ιοε νοπ σοι θι·οπο
4860) ο. π:: πω».

2. ΒοιοιιοΜππε πω· Ποποοιιι·ιι'1 ποπ Ηοι·ι·π πωπω.0ει ποπ πωπω ιπ
Βοιι·ο11 πω· ποπ πω· Οι. πω!. Βιποιοι·ο8ιοιππε πω· Π. Κωππιοι· πω
22. Μπι 1800 νοι·ποιορτοπ 6 θοεοποπτννιιι·ιο. (Κιιι·Ιει·πιιο, Βι·οππ'οοιιο

ΗοιπποπποππιππΒ 1860) 8. 48 8οιιοπ.

3. 11'ι·οιππι·ποι· ιπιπιοι. πωιοπιιιιι 1859, 1800. Ποιιοι· πιο Οοπνοπ1ιοπ
πππ π.. Θοεοποπικνιιιιο.

14. Πιο ποποειτοπ ιιιι·οιιιιο!ιοπ Ψοι·ΒιιπΒο ιπ Βοποπ. ..Βου ιωιοπι.··“
πω·



308 Μποπ: Μο :πωπω 0οπνοπττοπ. - Κπ::::::ο:νο:1:π::πΙππποπ.
(Μπἱππ 1860) π. 726 π

'. πω: οπεοπ:ποΙ:τ π:: ,,Μπἱππο: δοπ:π::Ι“ 1880
Ν:. Η? π.

Βἱο ο:πτοπ ποἱποπ 8οπ::τ'τοπ πτοποπ τω! ποπ: 8τπππρπ::1:το πο: 8τποτπ

ο:::πἱποτοπ:: πππ ποπ 8ππ3οοτἱνἰπωππ. Ητο:πποπ ποΙΙοπ πω:: πτο ,,οπ:ἰπτ
Ιτοποπ Ηππρτπ::οποπ ποΙππτπτπππἱΒ” ποἱπ, ,,ι:Ιπ πττ'οπτΙτοπ πο:οοπτἱ8το Ι(ποποπ,“
οπο: ,,ἰπ οπτποπἱοποπο: Ππτο:ο:ππππο ππτο: πο:π Μπιτ/τ π::το: ποπ: νο:::
8τοι:το ποπ:ποπτοπ Οοποτπο ο::Επτ::οπ. Ποπ ΙππΜππππ: πο!! πἱο:ππο!: πο:
ΙΠ:οπο Βοποπϋπο: ππ:οποππ Ποτ, π

.

π
.

οπ ποπ ποπ: 8τοπτο Βοποπππο: :π

:οΙ:8:ππο: Βοπἱοπππε 1ποπ:τ πππτοποπ; πππ Βοοπτ πο:: Η:οπΙ:οποπ θο:ποτπ

πνοποππ πω! ::π: ποννο:τ, ::Ιπ ο:: πἰο οἱππἰἔ ::::::::::επ πππ ποΙππτπτπππἱ8
ο:έππ:π::το θοννοΙτ ω: 8τππτοπ ππΙπππτ, τ:οἱ οππποππτ πνο:ποπ ππ:τ'οπ.
Μο Κτ:οπο ποπ, ποκνοἱτ πἱο ἱπ πο:: Βοοπτπποπἱοτ τ::ττ, και:: :::οπτ π:οΙ::
ππτο: πο: 8τοπτπνο::ππππποποτ'τ, οπο: ππτο: πο: 8τοπτππο::ποππτ`τ πτοποπ.
πω: πἱοποπ: 8τοππ::πππτο ποπ π:οπο:::οπ ΡοΙ:ποἱπτποτοπ πππ ππΙτοπ πτο
ποἱπο:: ο:πτοπ 8οπ:πτοπ πἱο νο:: ποπ: οπο::ποἰπἱποποπ Επἰποοππτ 1851
πππ 1853 νΕππἰοἱ:τοπ Βοοπτο πο: Κ::οπο ππ:οπ πἱο Ποποτπο Π:: ο:τ'τ:Πτ.
[πο ππτο: 3 πππ 4 Βοποππτοπ ΑπποππΙππποπ τ:οτο:: οοποπ πτοπο Απί
τ'οπππππ πο: Η:οπΙἰοποπ 8οΙππτπτπππτοπο:τ επί' πππ κνοἱποπ ποοΙ:, ποπ:: πο
τ'ο:π πτο πππ:: τ:: Η::οιπ Βοοπτπποπτοτο πἱοπτ ππ:οππππ ῖ:οἱ νοπ: 8τοπτο
ποἱ, :ποπ πτοτπ πππ: πτππτΠοποπ ΒοΙὶ8ἱοπππνπππ ΒοΙππεο, πνοΙοπο: ποπ:
Ψοποπ ποπ ποπτἱποπ 8τππτοπ ννἰπο:πρ:οοπο. Ηίο:πποπ πο: πἰο πω:: οἱ::
::οποπ ποπ: 8τοπτο οπτπτοπτοπ Βοοπτππππάοοτ; πο: 8τοπτ ποπο πἰο Αππϋππππ
:π:οπ ροπἱτἰνοπ Βοοπτπ ο :επ ποπτοπ, ο: ποἱ πο: 8ο1:πτπο:, οπο: πἱοπτ πτο

ΩποΠο ποπ Βοοπτπ πππ Ι:πππο ω:: Βοοπτ οππο Μττνν1:Εππε ποπ ποτπο:
Ι:ετο:: Βοοπτππππ]οοτπ οΙτο:::οπ. Μ:: Βοππο:ππε πο: Η:οπΠοποπ νοπ πο:

8τοπτπποννπΙτ οπτπρ:·οοπο ::τοπτ πΙοππ ποπ: :ππο:πτοπ Ψοποπ ποπ ποπτἱποπ
Βτοπτπ, ποππο:π πο: ποἱτ πο::: 8τοπο ποπ Οπ:ἰπτοπτπππ:π ττπο: πἱο ντ'ο1τ

(ο:π:Βο Βτπ:ππποπ πππο:οοπποτ) πο: πϋοππτο θ:πππποτπ ποπ ππ'οπΙ:οποπ
Βοοπτπ εοπΠοποπ. Ι):ο Κ::οπο νο:π:ππο ποίπο Ρππίτοπίοπ π:οπ:, ποππο:π
::π: πἱο ππεοπτππο:το ἰ:οἱο Αππππππο πο: πππ ἱπ:ο: ποΙππτ::τπιπ:Βοπ Βοοπτπ

πτοΙΙπππ πτοπποπποπ Βοοπτο ππτ' τπ:οπ: ίἱοπἱοτο. Πτοπο θ:πππππτπο ποπ

1:οπτ:Βοπ Βτποτπ:οοπτπ ποἱοπ οπο: ππ:οπ πτο θοποτσο :::1ποπ:τοΙΙ, πππ ππ:οπ
πτο Μο:ππ:οπ ποποττο::::το Ετπ:ν::Επ::π ποπ τοι:τπ πω? Η:οπΙ:οπο νο:
πέπτπϋπο πἰοπτ νοΠπτπππ18 επ: Απο:Ι:οππππο 8οποπ::ποπ.

Β:ο τ'ο:ππππΙππποπ πο: ποπ:ποποπ Κππ::πο:π πω:: π1ο Οππνοπποπ.

δ
. 25.

1
.

Ψο:ππππΙπ::πο:: πο: "νο1τοπ Κοπ:π:ο:.
Βο: Οοπ::πτππ:οπππο:Μ:τ ππο: πἰο νο:οἱπππ:πππ πο: Η:οπππ. Μοτο

:π::Β π:ἰτ πο::: ::πρπτΙ:οποπ 8τππΙο νο:π 28. πω:: 1859. Ε:πτοττοτ νο::
πο::: Απποο:πποτοπ ΗΠποπ:πππτ. (Κι::Ιπ:ππο 1860, Β:οππποπο Ποτ-ππά:

π:ποπο:ο:) 4. 24 Βοττο::.-
·

ΕπτππΙτ οἰπο οπτ π:προπ::το Ππ:πτοΙΙππο; πο: οπο:: 5
. 14 π
. Μπι::

Ιοετοπ (1:πππππτπο πο: Ππ:Ιποπο: οοπτ'ο:οππ. π: Ιπππτ τω:: ππτ' πππ
ροπἱτἰνο Βοοπτ πο: πω:: π·οπἱπο: οἱπ, πτοΠτ νίοΙ:::οπ: πἰο οπο:: ο:
πνί:π::τοπ πππ πο:π ]οπορπτπ:ποποπ 8τοοτππἱ:οποπ:οπΙ:τ πππτοπποπποπ Ιππποπ
1:ο::Ι:οποπ νο:ο:π::ππποπ ππποπ::::οπ πππ πτο:πτ ποοπ, ππππ :ο π: οοπ
νο::ττοπ πνἱπο:πΙ::οοποπ. Πἰο θο:::::οτοπι πο: 8τττππο ποεππΙ:οπ πο: Πο::

νο::ττοπ πω: οπτ πτο τ'οΙΒοπποπ 4 πάτα: Βοπττττπτ: ,,Ι. Πο: πτππο:1πο

'

κ
.

3



νει·Ιιεπε1πιιεειι πει· Π. Κειιιπιει· πω· απ» Οοπνεπιιοπ. @Με

Βεειι€εεπετεπε πει· Ιιει!ιοΙιεεΙιεπ ΚἰιεΙιε νει· ιιπι·ε!ι εεε Μιά νοπ: Μ. Με
1807 ΒεεειεΙἱεπ Ο) Βει·εεεΙι, Π. Με θοπνεπτἱειι επ‹ιω ιιιεεεπ ἔεεειεΙἱε!ι
εεει·άπετεπ Ζπειεπό ἱπ ννεεεπιΙἰεπεπ ΒεειἱπιπιπιιΒεπ, ε2εΜεπε!ι πει επάει·π
θεεεπεπ επι! πιἱι Βεεπιπιπππ8επ πει· νει·ίεεεππε ἱπι Ψιπει·ερι·πε!ι.
Π!. Πε !ιεπει·ί θεια ε!ιεεεεΙιεπ νοπ πειπ ΒεειεΙιεπάειι εἱπεε θεεεεεεε, ππι
«Με Ψει·ΙιεΗπιεε όει· Κιι·ε!ιε εππι Βιεπτε πΙει!ιεπό επ ι·εεεΙπ. Μ. Με
οσπνεπποπεπιπεΙτ Πιτ πεε Ειπε ειπ νει·τι·πεεπιπειεεέθεεετε, επι! Βε
πει·ι' εποε εεεεπεΠι εε!ιοπ επ πω· ΨΉι·πεεπιπειτ πει· Ιεπὸειεππἱεεπεπ Ζε
ετἱπιιπππΒ.“ Ψἰε επε πεπ ο!.ιι€επ Βε!ιι·ιίτεπ !ιει·νοι·Βε!ιτ, επ εεε·οοπετ.
Μια νοπ 1807 πειπ θεεετε, εε πειπ ι”ει·πει· ιΠε θοπνεπιἱοπ ιιπ Μπ
Πεπεε πιιτ εεε πεπ. νει·ϊεεεππε πππ κι εἱε εε!!ιετνει·ειεπόΙιεπ εο ΙππΒε
|ιειπ Πεεετε, Με Με εἱε ππι·ε!ι Με πετεε!ιτιειεπ Γποιοι·ειι πει· θεεετε
ε;ε!ιππε Ιιἱεἰϋι· ει·|ιΙει·ι «πω. · ε

ε. 26.'

Ψει·ΙιεπιιΙππΒεπ πει· Π. Κεπιπιει· Με: Με οοπνεπΠεπ ιπἰΙ:
πειπ ιιιιιιετΠε!ιεπ ΜΜΜ.

(Κει·Ιει·πΙιε, Βι·εππ'εεΙιε Ηοί!ιπεπει·πεπει·ει 1860) ΠΙ. 64 Βεἱτεπ.
Πει· Οοπιπιιεειοπεπει·ιεΜ, ιπ ενειεΙιεπι ιπεπε!ιπιεΙ ιΠε ιἰιειεἰεπΙἰεπεπ

νει·ΙιεΕπιεεε πει· ΙΠι·ειιε πππ :Πε Ρι·ιπειριεπ εεε Κιι·επεπιεεΜε πιιι·ιεΙιτιε
ιιει·εεειεΙΙΙ: ειπε, Ιτοππιε ιιιε θοπιιιειεπισ πει· Κειπιπει· πεεϋΒΠε!ι πει·

ΒεεπτεειΙτίε!κειτ όει· Οοπνεπιἰοπ πππ: πεεπενειεεπ. Με Κειπιπει·νει·πεπε
ΙππΒειι Μει·ϋπει· πε!ιεπ πειπ επάει·εε ΒεεπΙτετ ει·εε!ιεπ. Με Μἰπἰειει· πππ
επεει·ε τω· όἱε θοπνεπιιοιι επίεειι·ειεπεπ Βεππει·, Με Ρι·εσίίπαι·ί πω!
Βπε.ι·|ιι'τ! (ενεΙε!ιει· ΜιτεΙιεπ πει· Με!. θεεεπιΠεεπεΓι εεινεεεπ Μ, Με Με σοπ
εοι·ιιει επεε!ιΙοεε) Ιιε!ιειι εε ενιπεπτ πεεπεεννιεεεπ, πεεε εεε ΒεεΙιτ πει· Υει·ιιεεε
πειπ Πι·οεε!ιει·ιο€ε πιιε!ι πει· Ψει·Γιιεεππε, πεπι Βεεεε!ιεπόεπ Βεε!ιτ πω! άεπι._
Ηει·Ιιοιιιπιεπ επετε!ιε. »Με Ππτει·ι!ιεπεπ," ειιι·πε!ι όει· Ρτεεωεπι: εεε
ΜΕπιετει·ιιιπιε εεε Ιππει·π (πω. ν. Βιεπεε!) ,,ενει·πεπ ππι· ππι·επ θεεειεε
πππ νει·οι·ιΙπππΒεπ νει·ιιΒιεΙιτετ. Ψεππ Με Οι. Πεἔἱετπιιε πεπ νει·τι·πει
ννεπει· Με εἰπ θεεειπι ποοπ Πιτ ειπε νει·οι·ιΙπππε επε8ιΜ πω! ντεππ ειε
ωι1επ, ειπε Με Βιεετεεπεεπϋι·ιΒεπ εἰεΙι ιιἰεπτ πει·πεε|ι επ εεΙι€επ πω,
πο Βει·ϋπι€ όἱε Βεε!ιε επε!ι πἱε Ι(επιπιει· -ιιἰεπι.“ Με Βεππει· Πιτ επι
Οοπνεπιἱοπ Ιιο!ιεπ ιπε!ιεεοππειε ποοπ Ιιει·νοι·, πεεε ΒεΙἱεἰοπεεεεΙιεπ νει·

ΒεπιἱεεΜε °ροΙΜεεΙιε νετεειιιπιΙππεεπ πειπ 8ειιϋι·επ. Με θειέπει· ε”
θοπνεπτιοπ πετοπιεπ πιι€εεεπ: Με ΙΠι·εΙιε ΙιεΙιε ενω· ,,εἱπε !ιεετιπιπιτε
εεΙΙιεΜεπόιΒε πω! νει·ιι·ετεπε διεΠππ8, ειπε νει·ιι·ειπιη.ε ἱπ εἰπει· πεετιιπιπτεπ
Κιι·ε!ιεπΒενεΙι, πιιτ πει· εἱπ νει·τι·εεεεΒεεΙιΙπεε ιιι68ΠεΙι ω, ιΠε ΚἱιεΙιε
εεἱ ειπε επει·|ιεππιε, Πιι·ε Βει·εεπτιεππε εεἱ ἰιεἱε ΙιεΙιι·ε πω! Ει·εΞει· θπΙ!;πε;
εἰε |ιεΒε ιπε!ιι· Με Ε”ι·ειΙιειτ, εἱε Με ιππει·|ιεΠι πω· Κιι·επεπνετΓεεεππε
ιιἰεῇεπἰΒε Κιι·επεπεενε.ΙΙ: επππερι·εεπεπ, είε νετίεεεππ8επιεεει8 Πιτ Βεπϋπι·ε.
Πει· Βιπετ €ε!ιε Πι ιΠεεει· Ηἱπεἰεπτ πἱεπτ ειπιπεΙ ΪτεἱννἱΠἱΒ ειπεπ ΤΙΜ!
εεἰπει· 8τεετε8επτεΙτ π), εεε” πἰεεε ΒτεΙΙππε ππι·επ νϋΙΙιει·ι·εεΙιτΙιεπε νει·

ιι·Ιιεε ίεεη;εεεωτ ενοι·ιιεπ ω· 1). ΜΕ: Ππιεεπι ΜεΙτεπ πεσει· Με θειέπει·
πει· οοπνεπιιοπ, :Με ΒεεΙιτεΙεΙιεπ πει· Κιι·ε!ιε, Με δπι·ιεόιοτιοπ Με εἱπ
νοιπ 8τεειε επεεΙειιεεεε Ρι·ινιΙε8, ιι·επι·επε εε εἱπ εεε Πιι·επι Ψεεεπ επι

επτἱπἔεππεε Βεε!ιΙ: πι. Απε πίεεεπι πιιτἱεπτἱεεπ Βετεε πππ επε πει· νει·
ισεεΙιε!ειιρ πω· Ιιίι·εΙι!ίεΙιεπ πιιι πεπ ε!αε!ΖίεΙιεπ ΒεεΙι!ι·σει·Βά!πίεεεπ ιο!

ε) Βεπε ε" Απεεειππ. Επι", ινεΙεΙιει· Επι ΜΜΜ' ΜΜΜ" εεε Ιππει·π ινπι·ιιε.



3.10. Επι, Με1ιεα1ειαι0Όεα"α1Μια .·-·· ιι Ι€ειιιιιιει·.

8ει·ιε Με Πε]οι·ιιαι: αει· Κειιιιαει· Με Ζαειαααι€1τε11:ιαει·εεΙΒειι αειιι08Πε!ι
αει· ααι·ε!ι Με θοανειιιιοα €εοι·αιιειεα ΒεεΜενει!ιαΙιαιεεε ααα νει·ινει·1'
αεεειιιαα 1ιααριεεεαΙιε!ι Μεεεα ·οΙιαε ι!ιι·ε ΜιανιιΙιαιια εαεεεεΝοεεεαειι
κα”.

ε. ει.

Ψει·1ιειιαΙαιι€ειι αει· !. Καιιιιαει· αΙιει· Με θοαι·εαιιοα αιἱι
. αεια ιιιῖιιεΗἱεΙιεα 8ια1ι1ε.

(Και·Ιει·α1ιε, Βι·εαα'ει:Ιιε Ηοίααεααι·αεΙιει·ει) ΡΜ. 18 8ειιειι.

Πει· ΙιιΙ·ιιατ αεα θοαιαιιεειοαεαει·ιοΜε ααα αεα Μἱαοιἰιϋιεἔαιεειιτεαε
αει· Ι. Κειιιιιιει· Μ εε|ιοα οΙιειι ιιιι 8.12 εαεεεε1ιεα. Πιε νει·αιιιια!ααεειι
ιιι Μεεει· Κιιιαιαει· αειι·αΓεα ίαεΒεεοααει·ε Με Έι·αεε, Μι α” Βοανει·ϊια αει·
ΖαειἱαιιαααΒ αει· Κειαιιιει·α πι· θοανεαιἱοα Ιιεααι1'ε. Με θεεαει· αει·
Ιετι1ει·ειι Βειιααριετειι, Με θοανεατιοα αει εἰα θεεειιι, ανεΙε!ιεε ,,ο!ιαε
Ζαι!ιαα αει· Κιιιαιιιει· ιιιι νει·Γεεεααεεα·ιαι·ιεεα Ψεεε εεεεΙιιιΠειι° ννοι·αειι(8
εεἱ, ιπ·οεεεειι ει·ενιαει·ι· αναι·αε, Με Ιζι·οαε 1ιεΒε νει·Γεεεααεειιιααειε αεα
Βεε1ιτ αει· νει·τιαεε, Με αιειειιιιςεα ,,ΡαιιΒιε αει· θαιινεα1ιοα, ανειεΙιε αεα
Βεε!ι1ε:ιαετεαα αει· 1ιαΠιο1. Κιι·ειιε αεα ι·εεε!α.“ αειεα εἱα Αιιαααπε αεα
αεαι διαετεο!ιει·Ιιεαρτε παατε1ιεααεα ΑαίειοΜει·εεΜε Παει· Με Κιι·ε!ιε.·
Ρι·ϊιΙατ Πίίπιαππ αιειαιε, ια αει· θοανεατιοα εεἱειι Με Βεειιτε αει· Ρι·οτε-
ε1εαιειι ΜΜΜ; Βενεαι·τ ααα Με ΜΜΜ αΙιει·ιι·ι, νεα Με ειιαοαιεε!ιε Βεε!ι1:
ααΙιεαιαετ οιιαε Βεεε1ιτεα1ιαα8 :α8ε1εεεεα αει. Με αΙιι·ιΒεα Βεααει· @μια
Με θοανειιαοα ιινοΠειι Με Ιαι·εΙιΙιεΙιεα νει·Ιια1ιαιειιε ααι· ααι·ε1ι εια θεεε1:π
ααι Ζαιιααιιιιαα8 αει· Κειαιιιει·α Β·ει·εεεΝ. αει· Ι(ιι·ι:1ιε ιιαει· ΙιἰεΙιεἱ Ηπα

ιδ'ε!ασίει'απαι;Μει'2 Βεανι11ιι·1 ννιεεεα; ανοεεεεα ειιιΒενεααετ νι·αι·αε, αεπ Με
Κιι·ε1ιε απο Βεειιτε αιε1ιτ ααι·ειι εἱιι ιια1' αειιι Ρι·ιαειιι αει· ιαοαει·ιιειι

Βιιιατεοιαιιιαοιεαε αει·αΙιεααεα θεεειε οε1ι·οἰι·ειι ιιι Ιεεεεα 1ιι·ιιαε!ιε.

η_
Με νεα αει· αεαιεεΙιεα 81αιιιιι·εαιει·αιιε αει· 2ινειιεα Κιιιιιιιιει· αει· Ι.ιιααιιαιιαε επι

22. Μαι 1800 νοι·εεΙειέτειι 0 αειειαεαιννατίε 1
).

ε. εε.

1. Βιιιι Ρι·ιαειρ αει· αεεεωειιτνναι·Ι'ε ααα αεα ΒεεΜ.

(Πιο νει·1ι·εΒεαιαεειΒε Νιιιαι· αει· ΒαΠεα νεα 1821 Με 1827.)

Ψἰε ο!ιεα 5
. 18 ααα εεἱαιει· αεε!ιεεεν1εεεα αναι·αε, Μ ἱι
ι

αεα θεεεω
ειι1ννϋιίεα εναι· Με Βε!αετειαιιαι81ιειτ αει· Κἰτειιε, ιιἰε1ι1 Μιει· ι1ιι·ε ετεε1ε

ααεΒιιαα81Βε ΒεεΙιταεαα3εετινιιατ ιιαει·1ιααιιι, ανεΙεΙιε ααι, Με να· εεεε1ιειι
ιιααεα, εαί Με 1ιιετοι·ιεε1ιε ααα αεα ροαΜνε ΒεεΙιτ Με εα1' αεα Ψεεειι
αεα |ιεατιΒειι διεαιεε Μια. Μειι Βια; ιαΜιεεοααει·ε αεειι·ιιτεα, αεεει Με
ΒαΠε εα αοιαἱαιεἱ ετεεαε εαειοΜεια Απ. 5 ααα θ ειιιειι νει·ιι·αεεαιαεε18εα
Ο1ιει·ιιΕ1ει· 1ιααε ααα αεπ Με εἱαε ε1ε.εαιε!ιε Νοι·ιιι εει. Με Μ: α1ιει·
ιιααεειι·Μεαει· θι·αααεαπ αεα `να!!ιει·ι·εε!ιτε, αεεε Με Αααα1ιαιε νϋΠιει·
ι·εεαΜεΙιει· νει·ιιεΒε ια Γοι·ια ειαει· Νοεεεα Ει!ιΙει·ααΕ αεα Βοανει·Βαε

8εεεαεΙιεα Ιιϋααε. Εε Εοιιιιατ ΜΜΜ Μακ Μπα!" ω, Μι αει· νει·ιι·ιι€

ή Ααιςεαι·ιιεΙα ια αει· Ει·ιαιεειι6α. ΒειιΙιεεΙιι·Πτ νοαι 2· .πωι 1860, ΒειΙιιι:ε Ε.
8ειιε ιιι. εοαν1ε πα Αι·εΙιιν Μ. Η. 8. 132 Ε. Με Μετινε ια αεα θεεει:ειιιινϋι·ίειι
ειαα ιιαεεαι·αεΙιτ ιιι αει ”Και·ΙειιιΙιει· Ζειιααε“ 18110 Ντ. 180, 181.



Με 51ιιε1ε1ιιι·ε1ιεαεεεωεα1ΜΜε - Με ΒαΙΙεα ιιοα 1821 ααα 1827. 311:
αε11ιε1 1α όει· 8εννϋ1ιιι11ε1ιεα νει·τι·ε8ε1'οι·ια, 1α ε1ιιεια Ιαε1ι·ιιαιεατ εα11ιε11ειι
ει, οόει· ἱα εεεειιεε1ιι€εα Ει·1ι!αι·ιιααεα, ννεαιι όιιαει ααα νν1ι·1ι11ε!ι όἱε
ΜΜοΜ, ε1ε1ι 8εΒεαεειι18 πια νει·αΠιε1ιτειι, νοι·ΒεντεΙιε1: ω. Βε1 “ιια ειμαι
ααι· είτε ΤΙΜ! όιεεεε εεαι·ι1ι.1Μι ειΕΙαι·ειι, όει· ιιαόει·ε όιεειε Ει·1ι1αι·ιια8
όιιι·εα ααπανε1όεα118ε Ζε1ε1ιεα αιιό Ηεαό1ααΒεα ειι€εαοαιαιειι 1ια1ιεα 1

).

Ψιε όιε 1"οΙΒιοαόε Βιιι·επε11αα8 Βενειει, 1ιεαειι όἱε οαει·ι·Ιιειιι1εο1·ιεα Μαιε
ι·ααΒεα όεα 1α1ιε11 όει· €ειιααατεα ΒαΠεα όαι·ε1ι αει·|ιει·ρεραπεεπε Ειόι1ι1

ι·ααι;εα αόορ11ι·1. 1)1εεε ΒαΠειι 1ιεαεα α1εο όεα Ο1ιαι·εαιει· νεα ν611τει·
ι·εε1ιι11ε1ιεα νει·τια8εα. Τεστ: όει· εαεόι·αοΗΜιεα Βι·1ι1ει·ααι; όεε 1ιει118εα
8ιαΜε 1ιι όεαι αε1ιεαα1εα Βι·ενε ,,αεινεαει·α1 ααα Πα ατἱόεια°' -- όααε όἱε
Βεαιει·ααΒεα όετ οαει·ι·1ιε1α1αε1ιοιι Κἱτεαεαατονἱαα ιαἱτ ,,11ιι·εια 6Πεαι11ε1ι

νεηι1εαόετεα Ψοι·1ε όίε Παι·ε1ι1α1ιι·ααΒ όει· ΒαΠεα νοαι 18. ΑαΒαετ 1821
,,αι·οιόόιι αο1ει·ειιαο“ ααό νοαι 11. Αρι·11 1827 ,,αό όοαιἱαἱει ειεΒἰα εα
ετοι11εαι“ νει·ερι·οο1ιειι 1ιι11τειι ή

· νται· Με1ιει· αε11ιατ αα1ει· Μαιο!. θειιοαΜεα
Ζινε11εΙ όετααει·, Μ: ε1ο!ι όἱεεεε νει·ερι·εε1ιεα ιια1' όεα αασικεπ ΜΜΜ όἱεαει·
ΒαΠεα 1αααεαοαόει·ε εα1'Αι·1. 5 ααό 6 όει· :ΜΜΜ εαΒε1111ιττεα αεαἱεαε α).
8ει€όεαι ιιιόεεεειι Βιιόει· ια όει· σα. 81αιτειιι·ιει· ν1ει·τε!)ε1ιι·εεεαι·11τ νεα
1864 ααό όἱε Βι·οεοααι·ε "Με Ηι·ε1ι11ε1ιε Ιαιαιααιιι11“ (Μα1ιιιι 1855) πω:
όει· 1854 όειιι αεόἰεεαεα θεεειιότειι θι·είεα νεα Ιεεἱιιἱαἔεα 1Ιαει·εεαεαεα
,,Παι!ω·ε7ισί/2 δείπει· Επιι”πεπιε Με δ'αι·όι”πα!-82αα!ι·σεετε!άι·.ι ΑπΕαπε!!ί"
ιαιηξει.1ιει1τ 1ιεαεα, αεαι: όιε /πια!ι'αΙιεπ Βερίει·ιιααεα ε11ει·ό1αΒε όεα ααπεεα
ΜΜΜ! όει· ει·ννιΉιατεα Βα11ε νοα 1827 απρεπεοπαιεα ΜΜΜ, όαι·1'ιε 3εαει·
ΖννεἰίεΙ Βεαι:1ινααόεα αεαι. 11ο δεααετ, νι·εαα 1ι1ει· ααι· πιεί, ὶιι 1εαει·
ΒεαΒιιε!ιι·11ΐτ ειιι1ιε1τεαε Μπα πατα Βεννειαε όαίαι· ααεεόι·αε1ιτ ανει·όεα,
όεαα ιιαε1ι ό1ε 1'ι·εαΙιε|ιεα Αι·11αε1 5 ααό 8 νεα όεα ει·ινϊι!ιαιεα Βεἔἱειααἔειι
ιιεεεα1ἱι·1 αναι·όεα. Ια όει· Νο1ε όεα Βιιό1εο1ιεα Μία1ε1ει·α όει· εαεα=αι·11Βεα
Ααεε1εΒεα|ιειτεα νοαι 8. @Η 1826 ετε!ιτ: .,,Πει· θιοεεαειεοΒ1ἰεΙι Μιό1εο!ιεα

Πεε1ει·ααε πιτ εε Βε1ααΒεα, όΙε ααόει·α ΗϋΓε :ια όειιι Βατεεα1αεει ιια νει·

εία1Βεα, εἱε1ι 1'ει·αει·1ι1α 1ι1εΜ ιαε1ια αα1 όἰε 1α όει· ε1ε1ι 80 αεααεαόεα

Ρι·εΒιιιε111ι ειι11ιιι11ειιεα θι·ααόε111ιε ια ε1111:ειι ααό όαιεἱα πα ν1111ιχεα,
:Παω όασ ω2ίπια!ιωι ωϋι·1|ίε|ι ίπ όίε Βτ9ἰἰα2ωπ98ὑιιἰἰ6 (182'ι') εόααετι2αΜ
από ε&επω υετϋ||`επ2ἰίεἰι! ωεπίε.“ Π1ε ει·αΐι1ιατε Πεα1ιεε1ιι·111: ει·1ιΙαι·1

αοε!ι ιιαεόι·11εΗιε1ι: ,,όει· θι·οεα1ιει·ιοε νεα Βαόεα Ιιιι1ιεα Με" 8εἱιε Με
Π1ι1ιαιιιααι (νοιιι 16. .τω 1825. ωε!ι.·Ιιω· ωϋι·1!ίεΙι 1α όιε ΒιιΠε νοαι 11.
Μπι! 182? αα/9επααιπιεπ νιαι·όε) ααεεαοιααιεα, Μαιο πω· ίαρεπό ει'αεπ
ναι·όε7ια!2 1ιιαιαιαία;;ειι ααό αιι:Μ αΙοεα νει·εριοεαεα, ια αειαεα 81αα1εα
ό1ε αεαε ΒαΠε νει·1ιααόεα πα 1αειαεα, αοαόει·α εαε1ι όἰε ιιιιόει·ιι 81εαιεα

1ια11εα ιιιο1ι εα1εο1ιιεόεα, εα1' ό1ε1α όει· αεαι. Ρι·αεαιειια εα11ια1τειιειι θιι·ιιαό
@Ειπε :α νει·ιι1ε1ι1εα.“ Με Βεα1ει·αααεα όει· οαειταεἰαἱεεαεα Κιι·ε1ιεα
ρι·ονιιιιι 1ια1ιειι ε1εο ό" Αιι/`ρεύεπ όει· εΙαο2Μτ”π.·Ιι!ι“ελεπ Ρ'ει·αι·όπωφω
ααό όεα 1/α!|επα α» ειωέΖ|ιπ!επ Βα!!ε υετ2ταα.ι·πιάσει:α επρεπε”, Με
εοΙε1ιεε ααα όεα ια όει· αει·α1ιι·ιοα ΒεαΙιευιιιι1'ι αα€ει·α1'εαειι Αε1εαειαεΒεα,

1αεαεαοαόει·ε όεα αειόΙεοΙιεα Νοι.εα νοια 18. ΑαΒαετ 1821, 8. @Η 1828

1
) Βεῇ'ϊεη ναιαει·ι·εε1ιτ 8
. 87 8. 161 Λααι. 8. όει· 3
. Μια.

ε) £οπεπει·, ΒεοΙιτενειαιΉιαιεεε όει· Β1εεαΜ'ε Ια όει· οαειι·Ιιε1α1εε1ιεα Κ1ιο1ιεα

αι·ενιιιι (ΤααΙιιχεα 1840) αεαιει·1ιτ 8. 20: ,,Ι)ει· Πιι·ιίτε ιιαό εεεαε1ε Αι111ιεΙ όει·
ΒαΙιε ,μια όααιια1ε1 ε;ι·οι;1ε εαετοό1ιιιιι“ αει όεα Ψοι·1εα(όει· Ιααόεεαετι·Ι1ε1ιεαΡαα11

σώσει) αιιι:1ι - νεα ό" Βο81ό11έααα; αααΒεαεα108εεα νιτει·όεα."·
ΟΠ. όαι;ε;;ι:α ό” 8ειιι·ε1αεα ό” 8ιειιιεεεει·ε1αι·ε ()ει·ό1ααΙε όεΙΙα Βοαια81ια νοαι

θ. “εαπ 1827 ιια Με Βενο11ιαιΜιιιμεα νεα Βαι1εα ααό Ψαιιιειααειἔ.
`



812 ιια ο ο , πιο πιιπιεσιιο 0οπνοπποπ.

πππ ει. Μπι 1827 εονιο οπο ποιπ Βοιιτοιιιοπ ποε ιιιτοειιοτιοπο ΕππινιΕ
νοπ Βοποπ τοπι 3. Με 1827 πιιεννοιποπιιπ ιιοτνοτοοιιι ι)

. Βιο Βοπιιππιοιι
Βιι!!οπ ειππ ποπιπποιι Ιοπιπιιοιι .πω/ι2Ιιτωπποπ οίκο.: πωοίοοί!φοπ Ψοι·ιτα_σμ·.
πιο ειππ ιιιιοτ πποιι πω: πιο", πιο ο.Πο νοπι ιιοιΙιποπ 8ι:πιιΙ ιιτοπιπιπιτ$οιι
θοποοτππιο, Κιτοιιοπποεοτιο, εοπποτπ επΒιοιοιι παπΕΖιοπο Μπηκα. [.οιιιποτοπ
ειππ πιο ππππτοιι 8οονοτποπ, ππεε ειο ιιπι' ειππτενοτιπεεππεοδοιπιιεεο Ψοιεο
ιπ ποπ ΒοΒιοτπππειιιιιιιοτπ ποι· πιιοττιιοιπιοοιιοπ Κιτοιιοπιιτονιπτ ιιιτοπι

Βιιπποπ Ιπιιιιιτο ιιποιι ,,ιπτ ΜιοΙιαοιιιαπ_ρ“ ιιοιιπππι ποιπποιιι: νιτπτποπ ε)
. Πιο

ειιιππιοιι πποτΕπππιο Βοοιιτενοτιιιππιιοιιικοιτ πιοεοι· ΒπΙιοπ πΙε επιππιοιιοτ
Νοτπιοπ νιτπ ππτοιι πιο ιπ ποτ ,,νοτιππιιπποΒ ποτ ριιπει:ιιοιιοπ Βπιιοπ“
οπτιιιιιιοποπ Οιππεοιπ πιοιιι πω". Εε ιπποε Με εοιιιοπνοτοπιππιιοιι οπ
8οποπιπιοπ ινοτποπ, πο.πε πιο Βιιιπτεποενπιι: ιιιοππτοιι ιιιι·ο οιιοπ ππτοιι οιποπι
ν6ιΕοττοοιιτιιοιιοπ νοτιτπο ιιιιοτποπιπιοπο νοτιιιππιιοιιικοιι: πιοιιτ ιιιπεοτιεοιι

ιπποιιοπ "πιο Ηιοτππε Μπι πιιοτ, πποε πιο ιπ ποι· Ρτοιππιειιτιοπ ποτ
οτονιιιιπιοπ Βπιιοπ οπτιιιιιιοποπ Ψοτιο: ,,πιο Βπιιοπ, ιπ εονοοιι εοΙοιιο πιο

Βιιπππο ποτ οιιοττιιοιπιεοιιοπ Κιτοιιοπιιτονιπε, πιο Βοβτοπιιππ8, Απεετοιιππε
πππ Βιπτιοιιι:ππο ποτ ποπ 8οιιϋτιποπ 5 Βιετιιιιτποτ πιιι ιιιτοπ Βοπιοοριι;οιπ,
εοννιο πιο Βοεοιεσππο ποτ Ετειιιεοιιϋπιοιιοπ πππ Βιοοιιϋιιιοιιοιι Βιιιιιιο πππ,
ποτ Ποπιειιίτιεοιιοπ Ρτο.οποπποπ ιππι θοΒοπειπππο ιιιιιιοπ. ννοι·ποπ νοπ Ππε

πιιΒοποιπιποπ“
- ποπ Ιπιιπιι πιοεοτ ΒπΠοπ :πολύ ποπσ·οπεοπ ονοΙΙιοπ.

Βιοεοε εοιιι: ιιποιι ππτιιπε ιιοτνοτ, ππεε πιο οτονιιιιπιοπ ω. 5 πππ ο επι·
Βιιπππε ποτ Κιτοιιοπρτονιππ πππ ποτ Βιετιιιιπιοι· οοιιϋι·οπ, ντιπ ποππ οποιι
πιο ποπ οτινιιιιπτοπ Βπιιοπ νοτιιοτοοιιοπποπ επιππιοιιοπ Νοτοπ, ιπειιοεοπποτο
πιο οιιοπ οι·ννιιιιπτο τσιπ 8. Βορτοιπ!ιοτ 1819 πππ εοΒιιτ πιο ε. π. Κιτοιιοπ

1ιτπΒιιιιιιιιτ 3
) πιο εοιπετειιιππι€ο ΑπειιιιππΒ ποτ ιπ ποτ ιιιεοιιϋπιοιιοπ θονπι€ι

πποιι ποπ Βοειιιιιιιιππποπ ποε οιιποπιοοιιοπ Βοοιιτε οπτιιιιιιοποπ Βοι'ποπιεεο

επτππιιτοπι Πιο πνοιτοτο, ιπ ποπι Ειπίιιιιτπποεοπιοτ ποι· οι·ονιιιιπτοπ Βπιιο'
οπιιιπιτοπο Ρτοιππιποιιοπειιιππεοι νοπ ποτ Ψπιιτππο ποτ ,,(ιππποειιοττιιοιιοπ)
Ποιιοιιετοοιιιο; ποτ Πιπποεποεοπο πππ ΒοΒιοτπποενοτοτππππποπ, ποτ Βοοιιιο
ποτ ονιιποοιιοοιιοπ θοπίοεειππ“ Μιππ τοοιιπιοιι ποιποπ ιιπποτπ Βιππ ιιιιιιοπ,
πιο πιιεο ποππτοιι πιο Βοοιιιο ε" Βπιπιεποπνιιιι; πππ ποι· 8ιππιοιιιιτοοι· πιοιι€
ιιιιοτιτι ονοι·ποπ εοιιοπ. Βε ιιϋπποπ ιιιοτππιοτ εοιιιεινοτειιιππΙιοιι ππτ "πιο
ιιοιιο, (ιιιιτοοτιιοιιο σποτ ροΙιτιεοιιο) Βοοιιτο ποε Βιιιιιιε σποτ ποτ Μποκ

ιιιιτποι· νοτειππποπ ονοτποπ. Εε ιιϋπποπ πιιοτ πιιιιιιι πιοιιτ Βοιποιπι εοιπ
πιο ποτ Κιτοιιο επετοιιοπποπ, ιπειιοεοπποτο πιο ιπ ποπ ιιοιποπ Βπιιοπ πι·

.ι
ιι ποτοπο τσιπ Βιιιιιι:ο οπτππι;ιττοπ Βοοιιιο. 8ο πι ποτ οτονιιιιπιο διοτ

ιιοιιιιιι πποιι νοπ ποιπ ιιοιιιοοπ 8ιπιιΙ τοπία· ι/οι·ωϋποοπ πω· Βερίοι·απ_ποπ
ππίποίπεετ ενοι·ποπ.

ποποπιιιιιε @Με ιιιοτιιπε ιιοτνοτ, ππεε πιο ι
ιι ποπ οτονιιιιπτοπ Βπιιοπ

Βοτειιιιιτιοπ Βοοιιτο ποτ Κιτοιιο πιιι' οιιιοπι ›ιεννοιεοιιιεοπ νοι·ιτιιο· ιιοτπιιοπ 4),

ι) Πιτ. οιιοπ 8
. 21 Ντ. 5.

ι) Βεπιεοιιοε ΒοοιοτπποειιΙππ 1827, 5. 211 π. Ι.οπ;;ποτ, ι. ο. 8οιιιιιιο, Ωποιιοπ
8. 510, Νώε θ.

') πιω», ΙΙ Βιιππ, 8. 328 5
. 22 ποτ ΚιτοιιοπΕτιι€ο. ,,Νποιι οι·Ιππι;ιοτ Ποπ

οοπτιιιιοπ απο ποτ πωπω ιπ πιο νο1ιο Απειιιιππε ποτ πι” ποπ Βριεοοιιπιο νοτ
ιιππποποπ Βοοιιιο πππ Ρπιοιποπ, πππ οι· 'πιο ιιιοτιπ τσιπ $τιιιιτο πιοιιτ πω· πω: Βιο
ιπππω, εππποτπ νιοιιιιοιιτ ἐοΒοπ ιιιΙο πποεοτπ Βοοοιιτειπιεππποπ ιιοεοιιιιω.··

ή πωπω £αερομτοε, ννοΙοιιοτ ποπ ιπιπιεοιιοπ 8ιππιει·ειπι Νοποιι2ιιο ιπ εοιποιιι
πωπω @ποπ πιο ιιοΙιππιιιο 5οιιι·ιπ: ,,ιωι. Ζπετιιππο ιπ Βπποπ“ ππτοι·ειιιιπο, πιω
π" ειπε πιοεοπ Βιιιιοπ ι·οεπιτιι·οππο νοι·ιτοπεπιιιοειπο Βοοιιτ ποτ Κιτοιιο πι. 5οΙσποιποτ,
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νοιπ!ιοι· νοπ ποπι οιιιοπ Ρποιποοπτοπ ο!ιπο Μιιινιι·Επιιπ ποπ ιιιιποι·π »Με
οιπεοιιιπ πωπω πνοι·ποπ ιιππ. Οπππ ππππο!!ιο επι: νοπ π.. (ιοπνοπιιοπ
πππ 20. .ιππι 1859.

Ε

Βιο ποποπ Οοποπο ιιπποπ πιοιιι !ιιοεπ πππ ποπι ποειιιινοιι πω: πππ
πω.. ι/οι·ιαπροπ απ θι·πππο !ιοποππο Ρι·ιποιιι που 8οιιιετοιιιππιπικοιτ πππ
!ιππιι!ιιιππι€ποιτ πω· Κιι·οιιοπεονπ!ι, που Αποι·ιιοππππΒ που πω". πια
οιποο ποιό.ι!πει·οοΜίριοπ Μ'οπιίέο!ιοπ θ'οιποίπωοεοπ.ι· Βοπο!ιι·ιιπ!ιι. εοπποι·π

ιιππιι ποοιτιν-ι·οο!π!ιο!ιο πππ νοι·ιι·πεεπιπεπιπο Βοι'πεπιεπο που Κιι·ο!ιο πωπιι.
2. Ψιιι·πο πιιοι· ππο!ι πιο ιζιι·οιιο ππι· οιπο ποπι€ιν-ι·οο!ιι!ιοιι πποι·Επππτο

οοι·ροι·πτιοπ ποιπ, πο ειιιππο ποο!ι ποι· 8ιππιπποννπιτ πιο Βοίπππιεε πω:
απ, ππι·οιι οιπ Οπου: ι!ιι·ο νοιι!οι·ννοι·ιιοποπ Βοο!ιτο επ ιιοεο!·ιι·ππ!ιοπ, ιπι!
π) πω· ΒοοΜ πίσω· πεπ θο.ι·οι'πτ πω, πππ ιπι! ω πιο .ι!παιΙΜιο πατάε
ιιππ.. πατώ πίε ι·οαΜιίοιι οπου:·ποπο Απίοιιοπιἰο πω· θσηιοι·αιο”υποπ
ιο.πωω.ι πω. Πιο ιι!ιοι·ιι Βιππτει·οο!ιιε!οιιι·οι· !ιπιιοπ ποπ θι·πππεπιε ππ
οι·Επππι: ,,ποι· Βοποπι ιπι ιιπ πππ ροειιινο Βοο!ιι Βοιιππποπ·· 1). Μαιου·

!ιοιιιοι·πι !ιιοτιιιιοι· ιπ ποιποιπ Βπο!ιο νοπ ποι· Εππποειιο!ιοιι ποπιεο!ιοι·

Βοιο!ιοεπιππο (Π·ππ!ιι'πι·1: 1773] 8οιι;ο πι: ..πιο νοι·ιιιι8ο, !.πππιπππ
ιι!ιποιιιοπο οιο. οιο. πινιεο!ιοπ ποπι ι·Ιοι·ι·π πππ Επππ οι·ι·ιο!ιιοι. νοι·ιιιπποπ
πιοεο!!ιο πππ !ιοιποι·ποιιιΒο Νπο!ι!ιοπιιποπ πο !πππο, πιο πιο πιο!ιτ πιιι !ιοιποι·

ποιιιΒοι· Βοπνι!!ιπππο· οπο: ππι' οιιιο ππποι·ο τωπωι.Γεωο Δι·ι νιοποι· επι

Βο!ιοποπ ινοι·ποπ ιιοιπ. πωπω α) ω: Επι· πιο ποπ2.ι·ολο Ψπ!ιι·ππΒ ποπ
Βοο!ι1ο ποποιι πιο ποπι [πιπεπείοιιοπ Απ.ιοΖωιί.οσπα.ι· οιιιορι·ππΒοποπ επιιιοο
1ινοπ ιιιιι€ι·ιπο πω. πππ (ιοποιε ιιιιι ποπ Ψοι·τοιι ππι': ,,πιο Ποπιπο!ιοπ
!ιιιπποπ πω· ππο!ι ιιιι·οιιι νοι·ιιι·ιοίτοπ Βοο!ιι: ι·οΒιοι·ι ινοι·ποπ.“ Πει· Διιπ

ηιι·πο!ι Ι(ΙΜοτο πι !ιοιιπππτ: ..ΒοΒιιιπι ιπι ππι· πίο Βιππιπεονπ!8, ιπο!ο!ιο
ππι·οιι οιποιι πωπωιιιοι !ιοει·ιιπποτ ιπι δ)

.

ιιππ Βοο!ιι ιπι πππ Οποιοι: πω·
θοποικο, πο: Βοπνοι·ι'ιιι πω· Βοπνοι·ιιποπ. [Με Βοοιιι: πιοιιτ πιο ιιιι·οι!ιο!ιο

Νοι!ιπνοππιπποιτ πω· ποπ Επι-πωπ πππ ι·οοιιποπ Κϋπιπο. πππιι ποπτεο!ιο,
πππ πιιοπιιιο!ιο Βοποππτπιππ, ιπι !)ιοποιο ποπ Ποι·οοιιιι€ποιι; επ ιπο!ιοπ,

πιο!ι επι· Ε!ιι·ο. ιιππ ει: πω· ινοι·ι!ινοι!ειο νοι·ιιπ8 ιιο!ιτοι· ιιιοπιιιιιππ, ππεπ

πιο πιτι!ιοιιο πππ 8οιιιιιΒο Μποιιι: πω· Βιππτει·οπιοι·ππποπ ιιιι·ο ιι!ιγοιπο!ιο
πιοι-πιοΒι, πππ πποε πιο θ'οινπ!ι ποπ Βοο!ιτπ ποπ 8π!πιπιππιππ νοι·πο!ιππο!ιοππ

ιοπο πω· Ψι!!!πιι· ιπ Βο!ιι·ππποπ πω· Ό.
Ππποι·ο ω: ίοι·ποι·1: οπτεο!ιιοποπο θιιι·ππιιοπ επι- πιο Ψπιιι·ππι; ποπ

Βοο!ιτε 8οποπ ποπεοπ νοι·εοννπ!τιπππποπ ππι·ο!ι πππ (Μπακ οιποι· Ι(πππιποι·

ιππιοι·ιτπι: οπο: ππι·οιι νοι·οι·πιιππΒοπ πω· ΒοἔιοτππΒ·. ιιπ πο!ι πνοποι· πω·

8πιπ: ..ρι·ιππορε Ιοειιιπε πο!πιππ οπτ.“ ποοιι πω· Ψιιιο νοπ Μπιοτιπιτοπ

..Ποπ πω. .!πιιτιιιιοιιοι· πι» ποπτει:ιιο Βοοιιτεινιπποποοιιιιιι“ (Ι.οιιιιι,ις ΙΜΣ, Ι. Βιιππ.
8. 345.
πι. ποπ Βιιιιοπ πιο Κιι·πιιοπέοεοιπ οτιιιοιιτο Ποσα, πιο ..Ιππποειιοι·ιιιοπο 8ιππω

ΒοιιοιιπιιΕππ8.“ πω" νοπ ποιοπ Απππιιιπο πιο .<παπι2π·Ιιο Νοι·ιπ, πιο πιο ιιι ποιπ
πω. Βοπιοτππἔοιι!ιι1τοτπ πιιι)Ιοιο·Ιι ποοοιιοιιοπ Μ. πιπιιπ;.;πιι·τ π·οι·ποιι. Οοπίοι·. 8οΙιαΙιο.
Ωποιιοπ 5

. 93. Βοιοποιιιππιπ ποι· ΒοΒιοι·ιιπππ-Ππιιιοπιιοπειιιιποπ. (8ο!ιππ'ιιππποπ 1858)
8. 27 π.

1
) 8οΙιπαπποι·ι πιω. πο ρι·ιποιπο Ιοπιιιιιι επιε οπ1ιππω (.ιοιιπ 1793) .,8ο ιπππο οιπ

ιιο;;οπτ πω. ιπι· οιιι·ιιιιιοιιοπ Βο!ι,πιππ ποικοππι, ιιπππ οι· ιιππ ποιιι πιο!ιι πιιι Βοο!ιι

οπιιιο!ιοπ. ιν” πππ Β6τιιιοιιο Μπι ποποπ Βο8οιιιοπ πιο Ι.οιιοιιε-. ιιππ ΒοΒιοι·ππέι
ι·ομοιπ νπι·οοιιι·οιπι.“ πιο" π. π. 0. 8. 277, Κι·οιΙΙιιιομι·, 8ιππιπι·οοιιτ 5. Τ
,

8. 15.

π
) Νοιιοππιππποπ 'ι'!ιοι! Ι. Β. 184 Π.

δ
) Οοποπιιιοιιοε Μπι πω: ποπιπο!ιοπ Βππποε (Ριππιιιιιι·ι 1831) δ. 98.

1
) πω" π. π. Ο. δ. 217 ιιππ-πω, ιιιιιο πο ιιι ιοΒιιιπιιιο Ρπι·ι.ι 1821.



31 4 ε ε 11ο , «Πο εε«!Ιεοεο Οοεν«11111ι1ε. -` ΠεεεοεΙ6ενεοεεεεοε εω11ω.

εεε Β«εεεεεε «Με Β«εσε1ε 111ἰεεεεεεοε«: πετάω. Πεε1ε1«Ξε1· θεεε«!, πεπε
ε«1Ιε ε111ε εεεει1ΙΙ Ή1·ίεεεεεεεε Μ!! εε«Ι ενεεεεε!ε 1111111Με εποε Αεί
εεεε«εεεεεε «1111ε1οε1. [Με νο]ε 1111111, «1εεε εε «Με νοε|'εί! έ" Βεἰἰ4
Ω1'οσἰΙ«ῖ£, «Με ε`ι1εεετ νει· «Με Βτεεϊ«1ε «Με ε11«1«1εοε Ψ«1Ιτ. 80εν188Β Βικε
11τειιίωε μεμε νν1111εε 11611118 «εεε ή. Ποπ θεεεε1ἱεε νεεε1ε811εε
ε«1εοε«!εε«1 «Με «1εετεοε«1 Με, Με «σε «Πο εεεεεεε Α«:ε«εεε Με «εεε Μακ,
θ. ε. 1101· «Με Ρ«>εεοε, «Με εεεε«>εεεμεεεεε ΒΕεε Πε· «Με Βεεοε«1«:1·«5 ω,"πω με” ΒἰεεεΙε«1 1ε εε1ε«·111 1νω11 εεετεεεε Π1εε12). Ψἰε «Πο
Πεε1ε«τε«111 ε1«:ετ «Μάθε, «ε1εε «Πε 11οετίεεεε11 Βεοετο «Με ΠοΙετ«11ε«1ε «ε1ε«1ε
«Μ «Π1ε1εοε«1 θεεεωεεεεεε νοε|ε11ιε νε«1ε«·Ι«1ε; εο εϋεε«1ε εε: νοεΙ«11εεεε«1ε
ε1ε«:εΠεεεε Β«1«:ε1«1 «ειπε εεε ,,θεε«111“ Με εεεεεεεεεε1
ε) Εε 1118 «εεε Με 1110111 εΙοεε «Με «Με ροεἰτἰν«1 Με, εο11«εεεε

«1εε«:ε «Πο Τεοοε1«1 εεε «Με εεεεε«1 ϋἰΐεε«Ιἰ«:ε«1 Μεἰεεεε εεεεεεεε1, «ε1εε
Με εεεε!ερεύεπάσ θεωαἰ! «Με δΜα!ω ω.ωεεε111: ία! «Ιαει:Ι1 «Με δ£ααΕ.ε
ειυε«·|ε εεε «Πε Μ1Ι11ε «ἰεε θερεπε!επάε, «ειπε δ2αα!ευεε!εάμ, «εποε
ε«1εοεεεε«1 νεεεεεεεε1εεε1Βο «Με πωωΖωω εεερ/Ιίσε!ωπεεπ μμε 1111
ε1ίε1ε1τ«1 Ρ«1εεοεεε εεε θοεροεαΜ1πεπ, «Ιε1·οε «Πο νοείεεεεεε, εοννἰ«1

εεεεεεερτ «ε1εοε ωυε!επεσεεεπε Βεσείο. Βεεε«11εο 8111 εεε «Με νοΙΙ
ι1εεε11«Ι«111 θ«111εεε: εεε «Με Δείε1εε«εε«1οετ «Με ΒΕι1ε1«1ε θ). Ηἰεεεεοε εϋεε«111
ε1«1ε «Πο Βε1111εεεεοω«1 1ε εε1εοε1 ?Με 11111 εεοε1Ιἱεεεε Ψ1εεεεΒ ω «Με
θεεἱε1 «Με Ι(1ε«:ε«1 εεε1ε«κε«1ε; Με εϋεε«111 «Πε νεοεΙεεννοεεεεεε 1111111118

«εεε Κ1εοε«1 «1εε«1 «1«εεεε Μἱτννἰεεεεε εἱοετ «1Ιωε1εοε. Πἰοε«1ε εε: ι1εοε

(Με Ηο1'εε€ε εεε ΜοεΙ ἱε ε«εεε111 οο111111ἱεεἱοεεεεεἱοετ Πε«1ε «Πο 11.111;

Ποεεε θεεετεεε1ννϋεί«1 11118 «Με Ψοετοε εεεεεεεε«: ,,«Π«1 Βεα1εεεεε 1εε«ιε

(«Με 1«εεω Βοοετε 111εεεω Με «εε Βεεε, «Πε νϋΙΙ1Βο Νεεεεεεεεεεεεεεε
«Με ει'1·εεἰι'εἰιεπ θεσε!ερεεαπε Με «εε εενοΙε11οεεεοε θεεεεΙ1ε«:εε1«1 εε
«εω11ωι εν«1ε«1«1ε.“

ε

Με Β1ι1ε«εμεοτεεεεεεε Με ἰε «Με 'Γεω εεε«:εεεεε8 «εποε «Με ροεἱ
ε" Βοοε1, «1εε«1ε «Πε .4π!οπεπιίε «Με ()«1εροεεΝοε«τε. Μπα Εεεε εοεοε
εεε «Με Ψεεεε «Με Β1«1111εΒεεεωοε επεσε, Με! «εε «Με εεεεεετ εο111εεε1:ε
Ψ1Πο «Με ε!α«ι!εεεεο11εοεοε«1εε θενεΙ«, 11Ιεο 111εετ «Με εω1εππω ο«Ιοε
«Με (?οεροε«111οε«1ε 1ετ. -Πεε 8111ετεεεε«πε εοε111ἱετ εεε «111εΒοοε1εεεεεεΠ
εἱεε ενν1εοεο11 «εεε 8111111ο εεε «Με 81εωεεεεεεεε, εοννἰε ενν1ε«:ε«1ε «Ποε«1ε
11ετ«1ε εἱ«:ε ἱε ρο!ε.1ε«:εεε εεε ε1εε1εεεεεεεΠοε«1ε Βεεἱοεεε8; «εε Μ: Δε”
πἰεΜ |ει“ε«·ε!ε'εεεπ ο«εεε «οεροεειἰνοε Βεεετενεεεεεεἱεεο11 εεε Β«18«εΙ εο

εΠε1ε114). Ι)εε 8811111 «1«1εί ε«11εοιε 1εεεεετεε Ψεεεε 1111011(Με «Με Αε
ε111Ιτ 80111 6Πε11«Ι1οε«1ε δεε«ι1'πε «Με Β«1«1ετε) εἰοετ ἱε «Με 01111111: εεε Με
ἱεε1 εεεεε«1εετεε Βεεεεεεεε]εεεε «11εεεε1Γεε. ,,Ιε «Με Εεεεεεε8 Μεσα: εε

]«1«:«εε εεε 1εε1εϋεεε«1ε Ρ«εεεοε 1111111, «ε1εε σε Με Βι1ε]ε«ττ νοε Βεοετε
νεεεε!«111εεο11 8ε«!«1«:ετ πετά; «Με Βοοετείεε18εο11 «Με ]εε1εΠε«:εεε Ρ«1εεοε

νεό «Με Π111ί11ε8 επεσε, «Με σε: ε11ε«1ε ΒΙΒΗ, 11111«ω. Ζνε«1«:ε«1 νο!!

!) Π” 6ετοε1·«1Μ11εοε«1 Οοεεοε«1ετ εεε «Με επι" Βε11ε«1ε, Βσεοεεεεεε 1856.
8. 81.

Ό Ρβεεε, 0«1«1εεΙ«οε εεε1· 1100111εεε 8111111Θ. Η!.
8) Ζ«Σμβ, 51«1επεεοε«, Π. 1111211,5. 592, 603: ,,Ει 51111 8«1,εεεεϋιε«Ιο εεε νοε

εϊ1Ι1ε1επε, Με” εε ε1«:ε εεεεωα:ψάεψ ΜΝ', Με ε.. Β. 11Ι!«1ε, π” εεε «Με εωω11ει
«Με 0«›ε1εει1ε8, εεε_1«:«:11εο, ε«:Ι1816εο, 11«11Μεοε«:εεε Μεεοεεεεεί«Ι1«:ε«1 Πεεεεε«1εεεε1.11«1ε
εοιε11Ι'τ."

·) Ρά!!σε, @ΜΜΜ 8«εετεν«11·ε1εεεεεοε Π. 8. 430.



π
Πιο Λααιιιοιαιο αια· 0αι·ι·ιοι·ιιιιοαοα.

Δ · " . ειδ1

ΜααιΒ κα οποἰώιεα“ 1). Βοαναιι: εαεα Μπάστα φαω, ααα αοιινοιτ μια
:αεαι αοεα;ιν ι·ιιοΜ!ιο!ι Ιιεεοαι·αα!ιτ ιααα, ευ Μαι :εισαι ιιαα!ι ααα Βιιο!ιτ,
αια ααιαεαΜιοα αει· Κιτο!ιο, ι·ιιηι. αια Αατοαοαιιο αει· οοηιοι·αιιοιιαα α),
ααα νιααοι·ερι·ιοΜ αια αεια ννεει·α αεα Βιιιιιιοε, ααι·σαι αεια Παει:: αιοαο
Δαιοαοαιιο ει: αεαοιιιαιιΙιοα. Βιοαοε Βια ια ει·Ιια!ιτεια σπαει πια αεαι
Βιιοιιιααι·Βιετο, αει·Ααιοαοιαισ αει· Κιι·ο!ιο ιιαα σε ιαα·νιιιι·ίτ ω Ιιεαια.ιο Βιιιαιε
και: ααι·ο!ιιιαα αια Ιιειαιιαο!ιο ΒααεΙ: ,.Ιει: αει οαιαιαια ιιιἱαια αινιαιιι·αια
ι·οι·ααι ι·ι>8ιαα“ δ). Βια αΙιι·ιετΠα!ιο ΠεΙαξιοαανοι·Ιιιααααα ια Πιι·οι· ααεεοι·α,

ι·εσα!!ίαΙιεπ Ει·ευαειααα8, ια Παει· Ππιαεπαἰἰ!ἐἱ£ ιααεε ειαε @ασια ααα να
ααα αεα Βιιιιιι ααι·οιιααε ειιΙαετειαιιαιεα αεια. να ἱαι· Ψεεεα, Πιτ Ζννοιια
ααα αια φαω ιιιι·ειε Βοοιιια νααι Βιιιιιτο ααι·ε!ιαιαι αεσπαίεαοπατ. ασ
αια" α” Βεο!ιιεεριιαι·ο ια οτιια!ιτει·ι>αι θτιιαα, Με αια αει· Οοηιοι·αιιααοα
ααα αεαι δίπα!σΒεαοτιο απαει·ιΠιτι! Μσα!ιεια α). Πει· αεαι.ει:!ιο Βοοιιιααιαα

εα!ιατιτο ιαεαοεοααετο αια Παααιαει!ιατιιει€ αει· Ααιοαοιαιο ααι· Όοηιοι·α
ιιοαοα ΒοΒεαα!ιοι· αοαι δτιιιιιααοαοιια, Ηπα ειαιιειαιαααιΒο Βαἱειεαα, αια

ΒιιΙΓΒονοι·αιοαι, Πιι·ιι ειααι.εααιιιιιιααΒα9 Ποιο ινιι·Ιταιιιαααιτ και· Ει·ι·αιο!ιαα8
απο Ζννοοιιαα, απ· Βοοιιι, ια Ηιαειιαιτ πι' ααα ιααοα αιιιαι·εια!ιοααο Παω
Πιαια ααα απο Μιι€Ιιιιαει· τιιοΙι€εΒΒΙιἱΒο Βοειιαιαιαα€εα ια αιιιο!ιοα. Μάι
ααι·ο!ι αιε νοα Πιαοα αεετοΙΜα Βιιιιιαιεα ναι·ιι·ιιτοα πια Ιιιεεοα, αια ΜΜΜ

ναι·νιι|ιαα€ ι!ιι·οα νεταιϋἔοα, απο θεαίαΜιαιιταεί! ααα ΡοΙἱαεἱ 6) Εε Μ
εια Ααἱοια αεα αεατεα!ιοα Βιιιιιτειι·οοιιτει, ααεει αια ΒιιιιιιεΒιαιοιω ααι·ιαιιιι·

αἱα!ιτ νοι·ία8οα εοΙΙιια, ννοι·αΙιει· αια Βοοιιιεεαα]αοιο ααα Οοι·ροι·ιιιιοαοα ικα

ΒοαοαΙιοεαοα Βοϊαετ εἱαα ε)
.

Βιεεεε αατ ια οι·ιιϋΙιτεαι θι·ιιαα νοα αει·
Κιι·ο!ια, νιααο!ιο αια εαΙΙιειιιιαααιΒιια, αΠοαΗΜιοε θιιιααιανναααα ααα αεια
Βιιιααι ααοι·ικιιαατ Μ. ινα αει· αοαιοϊαεαιαο Μια αει· Βιααια!ιαι·Βαι· ααι·ιαι
αια ειιιααιο!ια ΟΙιι·ιΒαειτ ια αεαι ΒιιιιιτεΒι·εειω νοι!ιατρει·ι πατα ααα «Μαι
αιιιιιιι εααε Ααεία!ιι·ααΒ οι·ΙιαΙι; αει αιαιιιι αια· Βεαιειαειιιαο Μια αει·
θΙαα!ιιΒοα ααι·ι:!ι αια Βιι·αΙιΙιο!ιο Οιιι·ι8ιτειτ ια αεαι ααι· ναα απ· ααεαιαιοααεα
ΚιιααεαΒοεαΜι νοι!ιατροι·ι ααα ααεἔοίαἱιιι αναι·αοα (δ. Η' οΙιεα). Ψιιαα
ααο!ι ἱαι Μιιιααιωι- (ια ανοια!ιοαι ααει·ιιιιααι αια Διιιιαα€ο αει· Βιιιαια<
ααα Κιι·ο!ιοααοανιιΙτ αιιαιτ εο!ιιιι·Ε εεεοααιπτ ατακα) αια ΒιιιατεΒενεΙτ αια
α" Ηι·ι:Ιι!ιο!ιεα θεεεταμαααΒ ααα αιε Κιι·ο!ιοαΒοιιιαΙτ ιΙιι·ει·αιατε ια ω·
αιααιΙΜιεα θεεετιιααΒααε ιιιιωιιιιω; ασ ια αιιιιιιοε μια Μ! αεαι οικω
μεο!ιιΙαοι·ωα νοι·ιιααοτιοα Ένεκα αεα Βιιιαιε ι·οοιιιΙΜι αααιδειιαα, Πι: ἱαι

ή Ρωιω ια ΨοιεΙιο'ε Βα·ΙιιεΙαιαια, ααα πιω Βοηιαι·αιιοαοα, ειιαοια Ια Βοτιοσα'α·
ααα ΨνοΙΙιοι·'ε Βιιιατε!εαιοοα. Αιιοαα ιεειτ_

η ΒΙαπωαΜΙ, $ιαιιιαιοοιιι 8. 800, 829, 335. 709: .,αιιι 8ι:αι·ααΙω α" Μπακ
Βιιειειαεα κι Με αιιιιιι·ΙΜια ααα ννοΣιΙοιννοι·αεαο ΒιιιτΙιι.“·

η ι.. α. α. ι. α
.

ή Μπα, “πω” ασ αι·ιααηιιιε @τα οααοαιοι. (Ραι·ιειΙε 1852) Θ. 72. ΡαοΜα,
Ιααιιταιιοαεα Ι. 8. 75 π. ΜΜΜ, 8ιιιαιαι·οοΙιτ 5. θ

.

δ
) ΡϋΠα, αΙααΙεννΙειοααοααΓΙΙιαΙιε νοι·Ιειιααιωα, σωμα; 1831) 8. 280 π. .ατι

0ἱΙΙοπ Μαιοι·Ισ ω" αια Βοηιοταιιοαοα ΒιιαΙαααει ,,αιοαειι κι αει· απατα 8οΙιΙϋεωΙ
Μαι Βαι.ΕιωΙ αει· Μια" ααα Ι·`οειιι;Ιιοιι αεα αι·Μιειαιοα Βειι:!ια. Με” Ιιε·ι·ι·ΙιοΙιεα
Βιιιιιι:Ιιιααμα αιΙαοα ειαε· Γατα ααα ιαριααααοι·αι·οιιοααο θι·αααιιοα αει· Ιαιοι·εεωα
ααα ααι· Αιιαεεει·ααμα αει· ιιοΙιιιειαιοιι Βειι·ΙειιαααιΙωιι, ΜΙαεα αια ΒοαιιΙα α”
θειαειαειαα'α, ια ννεΙαΙιει· ιααα ασια Βαεαααοι·α :αια ΑΙΙ,αιιιαοιαοα ακα οιΙιιιιιι; Με
Μ!αιιιι Μοιαο εεεο!ιΙοεεεαο (Μαιο. αια νικειτ σ.ιαιίωατ., αια Κι·ιιΕι α" μασκα θισειιαιαιτ
Βρακα ια εαΙινναοαεα, Ηπα ια ΒιιιικιιιιαΙιιιια αιοαοα.“
ΙΠα!σει·, α. α. Ο. 5. 382. Ζαμβ α. α. Ο. Π. 5. 569 ῇ. 420.

8
) Ζωιω·ια, 40 αεαι” νοια διαα$._ (ΗώαοΙααΙΒαθαθ) Π. ΤΙΜΗ, δ
. Π, 25, ΕΤ.



316 πιο", «Με πιι«ιποπο 0οπνοπιιοπ. -- πιο 5πιιτοπιι·οποποοεοιπο.

οπο: πποπ «ΙοεεπιιΙπ ππειιΙᾶεεἱε, οιοι! ἰπ «Μπ ροι·ϋπιιεοποπ ΒΙ:«ιιιιοπ πἱοπὐ
πιιι· «Πο Ι(ιι·οπο ποἰποπ Γιιοιοι· ποἱ «που θοεοιεεοπππο (Μο οποπιιιΙε) πΠ«ιοι,
εοπ«ιοι·π «οι πιο Γποιοι·οπ «ιοι· 8τποιεοοεοτεεοπππε οπο οοπἰοεεἱοποΙΙ

εοπιιεοπτοπ Ύοι·ειιπιιπΙππΒοπ ππ«! Βοπ6ι·«ιοπ ποετοποπ, πνοπ:πο «ποπ €οπιοιπ
ε«ιπιοπ ΨἱΠοπ «Ιου Ι«ιι·«ιπΙιοποπ Βοοπιε8οποεεοπ πἱοπι ι·ορι·πεοπΗτοιι, ιιΙεο

Κιι·«ιποποοεοιεο πιοπι: εοπιιιΤοπ Εππποπ.
Απεεοι· «Μπ οι·ννϋππτοπ, «πιο «πιο Ποιοι· ποι· Μάιο, «Μπ θι·οπεοιι ω·

ειπιιιεεοεοπΒοποποοπ θοννιιΠ ππ«! «πιιπ Βοοπτο «ιοι· θοι·ροι·πϋοποπ Βιοεεοπ«ιοπ
θιππ«ιοπ ἱει «Πο Βιιιπτεοοεοαοοπιιιι€ ἱπ πἱιοπΙἰοποπ ΒοοπιενοιπᾶΙιπἱεεοπ
π«ιοπ Με θι·ππ«ι «Με ροεΜνοπ Βοοπτε πιοπι.οοιπροτοπτ. Ψἱι· ποποπ οποπ
«;οεοποπ, όποιο εοιποπΙ ποοπ τππιἱεοποιπ, πιο πιιοπ «ἰοπιεοποιιι 8ι«ιοτει·οοπι,

.ι
ο

εοο·ιιι· πποπ ποπ πιι«Πεοποπ νοι·οι·«ιππποοπ «Με διποιεποεοιε πιοπι «πιο
πω" πω, ϋποι· «πωπω Βοοπτενοι·πΗιπιεεο Νοι·ιποπ επ Βοποπ Ό.
3. Ψιο οποιι ο. 13 εοποπ νοι·ποτεοεοποπ ννιιι·«ιο, πι: ιιι «Ιοπ ιιοποπ

Ποεοτεοπ «Με Ρι·ιπ«πρ ποι· πιι·οπΙιοποπ 8ο!πειειππὸἱἔποἱι πιιπ Βιιιπιο οπ
οι·πεππι οπο ἱει οπιπ ιπ «Ποεοι· Βοεἰοπππε «Μπι ροεΜνοιι Βοοπιο Βοοππππ8
8οιι·π8οπ.

-

Μιιπ ποππιο εἱοπ οπο: ποπ «Μπι Μίω·ι'πιποπ Βο8οπ «Πο Ι(ιι·οπο
ππ«ι «Μπ Ρι·ιπ«:ιρ «που δΣααι'σποισοτιπαπάπης ποοπ Μελό μια !ι·οπποπ
«πιά επ «Πο «πιιπ Βοοπιο, Μο «πιιπ Ζοιτπο«Ιπι·ίπιεεο οπιερι·οοποποο Βοπ«Ιοι·ππΒ
ενιεοποπ ποι· ενοΜιοποπ ππ«! ΒοἱειΙἱοποπ θοννοΗ Μάι! «.·οποοςαεπι' «πωι
Πιπι·οπ. Ειποι·εοπε ΒΙ«ιππιο ιπ«ιπ «πιο «ιοπἰοεεἱοποΙΙοπ Ε'«·«ο«ιοπε ννοἔοπ «Πο
Κιι·οποπ ποοπ ποοιππ«ιεεοπ :τι πιϋεεοπ, ππ«Ιοι·εοιτε «ιοπι Μιεεπι·«ιποπο «πιο
Ι«ιι·οπΙιοποπ Ρτοἱποἱτ «πιππι·οπ «ινοπτοπ επ εοΠοίι, «πιεε ποι· 8ι«ιιιι «Πο Γιοἱποἱι

Πποι·πεπρι πιοπι «!πι·οποπε επι· Απνοπά«ιπε ποιπιποπ πιεεο, (Μο «Πο Βο
εππιιπππΒ Πποι· «Πο ΚΙποιοι· εοἱει) ο«ιοι· Ι«ίι·οΙι!ίο·πο Βοοπίο εοΙπει πππ
αιωϋπο. 8ο οι·ννιιπποπ «Πο Μοτινο μπε ι·ιοπϋοι, «Ιοεε «Πο θοεοπο Κάπο
οοπεο«ιποπτο ΕπιενιοΙ«Ιππε «ιπε «ιοπι Ρτἰποἱρ «πιο πιι·οπιιοποπ ΠποππΙ5πιιι€ποιι
ππ«! Ι·`ι·οἱποἰι εοἱοπ. Ποτ Βιιιιιι: ειοΙΙΙ: νἰοΙιιιοπι· πἰοτἱπ ,,οἰπ νοπιιί!ΙΙαποσ
ρυ·ίπι.·ιπ ω, επι'οΙ€οποεεοπ πιο νοι·εοπἰο«ιοποπ ΟοπΕοεεἰοποπ ο!ιπο ποαοπ!
Ιίο·Ιιο Π) Βοοιπιτποπτιεππο ἰπ «που ι'ι·οιοπ Επιίιιπππε ιπι·ο«· πϊι·«ιπΙιοποπ ΕΜ

ι·ιοπιππΒοπ «πιο ιιοΙΜεοπ €Ιοιοπποι·οοπτιει ποποπ οἱπεπὰοι· ειοποπ.“ Ιιπ

Ψί«ιοι·επι·ποπο πἱοιπἰι ετοποιι οπο: «Πο Ποεοιπο, ννοΙοπο π
ι

πἱιοπΙἱοποπ

ΑποοΙοοοιιποιιοπ (πἱοπτ πΙοεε ἰπ ιιοΙΜεοποπ) οιπο οι·ιιπιποτιεοπ-ΒΙοιοπο
Βοπ«ιπ«ιΙππε ποΜοι· ()οιιιοεειοποπ νοι·ε«ιπι·οιποπ, οπἔΙοἱοπ «Πο Ηι·«:π!ιοπο

π'οι·Ι'«ιεοππΒ οπο" οιπο «ιπι·οπεπε νοι·εοπίο«ιοπο πιο. 8ο «Με «Με ποπο
αποτο «που ρι·οιοειππϋε«:ποπ Κιι·οποπνοι·ίπεεππο, ενοι·ποοπ πιο Κιι·οποπ

Βονο·«ιΙτ εἰοπ ιιιοπι· «ιιι «Μπ Βιιιιιι «ιπΙοππι, ππ«! «Ιοι· Βιιιιιτε!ιοι·ι·εσποι· επΒΙοἱοπ
Ιιππᾶοοπἱεοποί Μ, ιιππ! οπ2επι·οοποπ. Πιο νοι·ίοεεππο «ιοι· Ι««ιτποΙιεοποπ
Κιι·οπο, πνοΙοπο νοπι Βιιιιιτο «ιιιι·οπ οπ'οπτΠοπ ι·οοπτΙιοπο νοι·ιι·«ΞΒο «ιποι·πιιππι:
Μ, νοι·ΙππΒι οπει· «Πο νοΙΙΙιοιππιοπο ππιιιιιωΒιοιι ποι· Πι·οποπεοννοΙι
νοπ «ιοι· Βιποιε8ονοΙτ ἱπ «ιΠοπ Ηι·οπΙιοποπ Βοοπτενοι·πΙ5Ιιπιετοπ; Πιοεο

8οΙπετειππ«!ιοποιτ «ιοι· Κιι·οπο νἱι·«ἰ, οπο· Με 8οεοποπ πιιποπ, «ιπι·οπ οπι
εο!πο Βοετἰιππιππἔοπ «Με ποποιι θοεοι:εοε, ιπεποεοπ«ιοι·ο «!πι·οπ «πιο Ρτἰνἱ-'
|οΒἱπιιι ο«Ποεπιπ «Με ιιοποπ διτείΒοεοαοε ποοιιιιι·ποπτιετ. Με Βοοπιε
εππῇοοιἱνὶτπι που Κιι·οπο Μ: ἰπ «ιοιιι ν. θοεοπο ωιπ ἱἔποτἱιι, ππ«! πἰοι·

ή 5σπ««Πο, Ω«ιοΠοπ 8. 888. (οοπι'. οποπ δ
. π
,

θ
,

18.) ΠΙΙιιΝπε, Ρ. πω. Χ!.
«πι οριεοιηι. θιιΙΙιπο: ,,«μιο«Ι οπτΙειιιιποι·ιιπι «ιιιο«ιιιο Ρι·ιπ«:ιριιιπ Ιοο_ο «Ιοοι·οιππι οπο, οι

«ιιιι«Ι«μιι«1 ο«:«τΙοεΠε προετοΙιοπο εοοΗε πωπω οι·οππποιεεεοι. νοποπιπιοι· ιι«:οηιι."

Π
.

πω. Οοπει.-Βιιιοι δ. 24. Ριονιιοι·ιε«:πο ΟοπιιιοτοπιποοιιπιιπππΒ «Ιοι· Βιιποοενοι·εοπιιππ

$
. Ε
, Νι·.·6. πω" ει. π. Ο. 8. 513 π. · ο
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πα Ηιι·εαι ΝιιααταειΙε αοααι· εια θεαεια πια: ι·αιιαανιι·Ιιεααει· ]ζι·α1'ι (δ. θ)
ΒεαεααΠεα. Βια Μοανε αιαα ια ειαεια αοιηιε1τεα 1ι·ι·ιααια, ιααεια αιε αε

αιιαατεα: ,,θεαοαιεατΙιεα Ιιατ αιοα ει·αεαεα, αιιιια εαεα εια αααει·ααεα σακι
αεαν1εατ αειαει· Μααατε ..και αει·ιιαατε11εα πω· Εα ΠΕ ιια 5. 16 αιιειι
Βεανιεαειι ανοι·αεα, αααα αιε Κιι·εαεααεανα1ι; αιιια αιε πι· Ταεοαι·ιιτιε ααα
ΒααταΙιεα ανοΙΙιε; ααα αιε ΒτεΠααα αει·αεΙαεα και· θτααταΒενναΙι ια Ρι·εαααεα,
ΒεΙἔἱεα, ΒαεΙααα ααα Νοι·ααιαει·ιαα (να αιε νϋΙΙι€ε Βοααει·ααΒ αειαει·
θεανα11εα αεια αααι·εα ααι·αα€είααι1; Μ) αεανειατ ειιιριι·ιαεα αιε Μαα1ιεα1ιεια
αει· Ηαι·ιαοαιε αειαει·. Βαα ΟΙειοαεεννιοατ εννιαι:αεα αιεαεα Μαι:ατεα ααα

αει· αααει·ααε αι·ιεαε ααν1αι:αεα αειαεα ω, Με ειαε αιεαι· ιιΙα ταααεαα
5ααι·ιαε θεαααιιιαι.ε εειεαι·ι απ, ααι· ααααι·εα αει·αααιεΙΙεα, αααα μια αιεαει·
θεαναΗεα ατα” απ· θεαιει αεαεαι·ααατ αΙειαι:, αιει·ια ααα αει· ιιααει·α ααι·οα
ααα ααιιααι”ιααιΒ Μ: ααα αιιαα μα.. αεια ιιοαιτινε και.: αει· αιιαει·α ααει·ιιΙΙ
αεαιε.

1

α. 29.

Σ. Οοαιιιιιααιοα_ααει·ιοαιε ααα νει·αιιαα1ααι;εα αει· 11. Καιαιαει·
ααει· αιε 6 θεαε8αεαταναι·ίε, αιε αιι·εαΙιοαε αι·ιιαα ααα.

(Και·1αι·ααε, Βι·ααα”αααε Ηοίααεααι·αοαει·ει 1860) Ρο!. Μ. αεαεα ααα 28
ααα 19 ααωα π).

Πεα ΙαααΙτ αει· θοιααιιααιοαααει·ιοΜε ααει· αιε θ θεαειαεαταναι·ίε αεαεα
να· οαεα δ. 13 ιιααεεεαειι. Βια νει·αιιααΙααεεα αεΙααι, ααα αεαεα αιει·
αιε αΠ€ειαειαε 1)ιαεαααιοα αεαρι·οεαεα ανει·αεα ααα. (αα αιε Παει· αἰε εἱα4

αε1αεα ΒεαιιιιιαιααΒεα αει· θεαειαε ιια Ν. Δααοααια: ει·αιαιειαεα Μια]
αι·εατεα αιεα ια αειαεα Καιααιει·α αεαεα αιε Ποιεα αεα αειΙιθεα ΒιααΙα,
αιε Βιααἰαααϋαἰααε ΠεαΙιαεαι·ιίτ, αιε Αιιρεαανειει·ει· Πι·1ια1ι·αα8 αει· ααα.

θειαιΙιεααειτ, 1'ει·αει· αια αιε αεαοα Βεαεαι1αει·τεα θιι·αααε, αι·εΙααε αιε

Ζαι·αοααιεαααε αει· θοανεατιοα αεατιιααιτεα. Ηιεαει, αονιιιε αει αει· Βια

εαααιοα ααει· αια Ποαιρετεαπ αει· Καιαιαει·α αεπααΠεα αει· Ηι·ιιαΙιοαεα

διααιαεεαετεεεααα8, Βια; αιε Μα_ιοι·ιιαι ω· Καιαιαει· νοα αεια ααΕ αιε
ΒιιιαοΙιαααε Κι·ι·εαε αἱεαι: ααανεααααι·εα ρι·οτεατααιιαεαεα ΟοΙΙεειαιαγαιειιι
ααα αει· αει·ειτα αεαρι·οοαεαεα Κιι·εαεα8εανιια α” Βταατεα αειιαααιια αει·
Ηι·εαΙιααεα Βεααιανει·ααΙιαιααε ααα. νοα αιααεια ααι·ιεατιαεα διαααρααΙιια
ααα Μ: αἰε Βεαααριααε αει· Μα]οι·ιτατ αΙΙει·αια8α ι·ιαατία, αααα αιε αεαεα

θεαειιιε αει· Κιι·ιιαε ειαε αι·οααε 13'ι·ειαειτ αεανααι·εα, ιαααεαοααει·ε αα αει·
αεαε Ρι·ααιαεαι: ω! Μιαιατει·ιαιιια αεα Ιααει·α ια α.» Καιααιει· ναι·αιοαει·ια.
αιε Βιαιιται·εαιει·ααα αεαααιααιιαα, ω. θεαειαεα ειαε ίι·ειει·ε Ααα1εΒαα8
πα αεαεα, αΙα αιαα αιεα ααα Βειτεα αει· καιω ααΒεαοιαιαεα ω.
Βια Βεαααε αειι·αι' εααΠεα αοεα ααα Ρι·ιαιαρ ααα αεα θααι·ααι:ει· αει·

αεαεα θεαειαε ααα Βἱαἔ ααεα αἱει· αει· Εααι·ει· α" Μα]οι·ιιατ νοα αει·
Δααιεατ ααα, αααα αιεαε αεα Βει:ατεα αει· Κἰιεαε ειαε νικειτει·ε Ααα

αεααααα αεαεα αιε αο1οαεα αιιαα αει· ,,Ει·Ηαι·ααα αει· ααιααΠαεα Βεαιει·ααεα
Οοαιαιιαααι·ε αεα·ααΙιεα αει· θοανεατἱοιι αεαααιεααΒι αεια ααα. θεα. Ηπα

αεαεα νει·α1εαει·ιε: ,Μα αιαα ααα αεαιαααι, αααα να· αει· ΒαταοΙιαααεα

η Με Βι·ιαιαεααα. ΒεαΙιαοαι·ιιι ααα 1860 (ιια Αι·ειιιν 136. Ή. 8. Η Ε) ααα Με
ιιαααιΙιεαε ΛΙΙοεατιοα νοια Π. Πειαι·. 1860 (Λααεαι·αοΙα ιια Ααιειαεαιαιτ ιια αιε
1·Ξτιαιαοεαε Ι·`ι·ειααι·ἔ 1881 Ντ. 1 ααννιε Αι·οαιν, αατεα 8. 821 Ε.) ΙεΒιειι Βημα αιε θε
αειαε νει·αιιααι·ιιαα αεια, ιααοίει·ιι αιε ααα Βει:αι αει· Κιι·αΙιε νει·Ιειαεα.

Η Δααεαι·ιισιιι ια αει· Και·ιαι·αιιει· Ζειιιιιια 1880 Β. Μ. 198 α.
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ιΚἱι°0!ιε ι!ιιι·ο!ι ι!!εοο Πειιοτιουτννϋι·ίο ε!υο εο!ε!ιε Βιο!!ιιυο ευ Βο!ιευ !ιο!ιειι,
Με ειε ιιιιι· ιη,;ουι! ε!υιυιι! οι·ινο.ι·ιει ννοι·ι!ου !ιουυιο υυι! Με ο!ο !ι·ιςευι!νν!ε
.οοίοι·ι!οι·τ κνοι·ι!οιι !ιιιυυ. Μου ννιι·ι! οπο: !!υι!ου, οπο! ννιι·-!ι·οευι! ε!υευ

Σουι-ιιι ιυ ι!!ε Κιι·ο!ιο ιυιιο!ιευι οουι!ει·υ υν!ι· ιυοε!ιου υιιι· όευ νει·οιιο!ι,
Πο!ιει·οι·ι!!ου, Με 8ει;ου ιιυο Βοοο!ιε!ιοιι (Τ) !ιοΒοουου ιιι !ιοιιυευ."

Δ _ ε. 8ο.

Οοιυιυ!εο!ουε!ιου!ο!πο υυι! νου!ιιιυι!!ιιυδου ι!ει· Ι. Κιιιιιιυοι·
!!!ιοι· Με ο θεοοτικουτιν!!ι·ίο, Μο !ι!ι·ε!ι!ιο!ιο !!'ι·υ8ε Με”.

(Κυι·!οι·ιι!ιε 1860, Βι·ιιιιυ'οο!ιε Ηοίοιιο!ιι!ι·υο!ιει·ο!) Ρο!. Ε!! Μιτου ιιυι! 28
Βο!τευ.

Πιο Οοιυυι!ου!ουε!ιοι·ιο!ιτο ι!οι· Ι. Κοιυιιυοι· ννυι·ι!ευ ει·ο!ιιτ!ε!;: 1) νου
θε!ι. Πο!'ι·οι!ι ν. Μο!ι!, 2) νου Θου. Βιι!!ι Ε”ι·οιυ!ιοι·ιε, 3) νου Ε'ι·ε!!ιοι·ι·υ
νου Πϋ!οι· πι! Δ) νου Ηο!“ι·οι!ι [Π. Βο!ιιιι!!!. Πει· Ηιιιιρι!ιευ!ε!ι! !υ ι!ει·
νοι·ΠεΒουι!ευ Β'ι·ιι€ε ἱιι! ι!ει· που: !!!ιει· :Με απο (ἔπειτα. Ποτ Βε!ε!ιι·ιε
Ύοι·Γυοοει· (Μο!ι!) !ιε!ιουι!ε!! ι!ιιι·ιυ !υ κν!!ι·ι!!μοι· Βρτιιο!ιο ιιυτ! εο!ιιιι·!”ε!υυἰΒει·
!)οι!ιιοι!ου ι!!ο νοι·οο!ι!οι!ευου υιο;;!ιο!ιου Ουιιυι!Βετ!υ.υ!ιευ ‹!οι· θι·ι!υιιυο
όευ νευ!ιι!!!υιεεεο νου Βιιιιιτ ιιυι! Χ!ι·ο!ιο. Ετ νει·ννιι!! :Με δυιοτο!ιιι·ο!ιευ
$!ιιιιυ τ!οο ε!ιιοο!εο!ιευΔ!!ει·ι!ιιιιυο, τυο Τυοοοι·ιιιιο, ι!!ο Βιιιο!ο!ιονοι·ιυιιυι!ιιυε
ι!ει· Κιι·ο!ιο ιιυ‹! όευ ιυι!ι!Τοι·ουτου Βιιιο.!:, πω! !ιοιιιιιιτ ου τ!οιυ Βοευ!ιο.!:,
ι!ιιοο ι!ιο Ιἰπαὐ!ι‹ϊυ_οι:ο!!ιοι“£ Μι· Κι'π·Ιιο ουκ ιὶουι δωσω Ιοριζιι·Ιι μια
ο·ίοΙι!ιο σοὶ, πο!! σου Βιιιοι οο!υε ,,Τ!ι!ιτιο!ιο!τ ου! ι!ιο)ου!Βου Βιο!ιιιιυ8ειι
όευ υιευεο!ι!!ι:!ιευ Βε!ιευε %ιι !ιοεο!ιι·υυ!ιευ !ιιι!ιο, Με ο!ιυε ε!υο θι·ι!υιιυε
_° ιιυτ! Η!!!”ε ι!ει· θοοοιυιιι!!ιε!!: υ!ο!ιι !ιοετο!ιευ !ιουυειι. !)!ε Κιι·ο!ιο !ιοιιυε
ι!υιι !υυει·ε Με!!! Πο! !ιουι!ιο!!ευ πι! ιιι μιι·ιιι!!:!ου!ιου Βιιιιι!ευ !ιουυευ νει·
υε!ι!ει!ευε !ι!ι·ο!ι!!ε!ιε θι·οου!ειιτ!ουευ υε!ιευ ε!υυυι!ει· !υ ι!ιι·ει· !!!Βευι!ι!!υι!!ο!ιΕε!Β
!ιεετε!ιου.“ ννυι ιι!ιοι· Μ! ι!!εεευι ,,!)ιιυ!!ευιιιιι νου Κ!ι·ε!ιε υυι! Βιιιιιι“

(Με !!!ιει·υ!! !ιυ Μάιου) ,,Πε!ιοι·Βι·!!!”ο νοι!ιοιιιιιιευ !ιϋυυου, ι!οεννεεειι !ι!!!2
νου Μο!ι! όευ νου ι!οι· Βου. Βεε!ετ!!ιι€ οιυ8εοο!ι!οοευου Μ!ιτο!ινοε°° ι!οι·
εουοι·οιου Βιιο!ι!οΒε ΠΠ· ευτορι·οο!ιουι!.“ [Πε Αοο!ο!ιτ (άει· υουοιι θειιο!:οε)
Μ, όευ 8!.υιιΕ88οννυ!! Με ιιυοοε!υ!!ιιοετο Βο!ιιιυε «Με ειιιιιτο!ι!!ι·ι:ετ!ιο!ιου
υυι! !ι!!ι·8ει·Ι!ο!ιευ !υε!ιευο ιαι ν!υι!ιοἱι·ευ ιιυι! Με Κιι·ο!ιε υυεοο!ι!!εεο!!ε!ι
ιιιιΕ Με Πε!ι!οι ι!εει θ!υιι!›ευο ιιυι! ι!εο θιι!!:ιιο που υοοο!ιιϊιυΒευ. Μου

που: !ιο!υ Βει!ευ!ιου, ιιι ο!!ευ τ!ευ Ι!”ι·ιι€ου, ἱυ ννε!ε!ιοιι ε!υ Πο!ιετει·ιυ' ι!οι·
Κ!ι·ο!ιο ιιιιο!ι υυι· !ιο!”!!ι·ο!ι!.ε! Μιά, ε!υο!ιοο!τ!ευι!ε Αοινο!ιι·υιυοετοοε!υ ίου!
ειιετε!!ευ. Αυι ιυο!ειευ υ!!!ιει·τ ε!ο!ι ι.νο!ι! όευ Βνοτοιυ τ!ει· θεεεωνοι!ιι€ου

)ουοι· Α:: όευ Νε!ιευε!υουι!ει·υοετε!ιουυ νου Βιιιοτ ουκ! Κιι·ο!ιο, Μ! ννε!ο!ιει·`
ι!οιυ Ει·ε!ει·ευ ο!υ νοι·νν!ευευι!ει· Ε!υ!!ιιεε ποιου!. Πει· Β!ιιιιτ !ιετι·οο!ιτε!
υε!υε Ζννεο!ιο υ!ο ιιι ποιοι· [ιιυ!ε οιε!ιουι! ιιυι! ου ννοι·ι!ευ οἱυπε!υε Που!!

!ιιιιι_ιευ ι!ει· Ι(!ι·ε!ιου8εννυ!ο νου ι!οι· Β!!!!ΒιιυΒ οι!οι· Μιτννιι!ιυυΒ ι!οε ΜΜΜ

υ!ι!ι!!υε!Β ι.ιευιοε!ιτ. Βειιυοο!ι οι !ι!οι· νου εἱυει· ε!υ!`ιιο!ιου υυι! !'ο!εε
ι·ιο!ιι!οιου Ηυιιι!!ιο!ιιιιιις Με Ρι·ιυειρο !ιε!υο Βοι!ε. »Με Κι”ι·ο!ιου νσει·ι!ευ
ιι!ε βεί απο οο!ου!υ!22πάψ οι :ίου Μπα! ικιωι!ο!ιουάου Αποο!ορευ!ιο:“!'επ
αυοΝεαυπι', ου Μ; !ιειυ Υει·ειιο!ι ο;ουιιιο!ιτ, τ!οι·ευ !υο!ιι·ε οι!οι· θι·Βιιυ!οοιιου
80 οιι !›εειιιυιιιου, Με ει!ο ι!οιυ Βιιιοιε ειιυ ιιιιιιυ8!!ε!ιο!ευ νιο1ι·ου. Ψ!'ειιιι
ιι!εο ιιιιο!ι ο!υ !Σιυ!!ιιοε οι·ε!ι·ε!ιτ οπο, ευ !ε!: ει· υυι· οιυ μου ι!ιο!!νν·ο!εει·
ουκ! νου Α!!οιυ υυι· ε!υ υοοιιιινοι·. Νιιι· ου, νο οι· Βοοοι·ου!ιιιο νου Πουα
Βΐ!Πι^!! !ιο8ειι επι ιυ!!εεειι 8!!ιιι!ι!, ω» ει· !›οΓε!ι!ουι! Με: νοι·υ!ετευι! ω;
ι!ουυ ιι!ιοι· οιιο!ι υ!!ει·ι!!υβε 0!ιυε Βιιι:!ιο!ο!ιι ι!οι·οιι!”, ννιιο Με εο!!ιοιοειιουσιο
Βοο!ιι ειιιει· Κιιο!ιε !ιεοι!ιυιυ!:." Δ β τ -_

·



νο:1ιιιιιπ!πιιοοιι πο: Π. Κπιππιοι· πω: πιο Βιοπια!ιιι·ο!ιοπποποιοοπτν:ϋ:1ο. `819

Βοι πο: ιπι Ν. Διιποιιιιιιι !ιο!ιπιιπο!τοπ πω: πο: Β:πιιιποιιϋ!ιιο!ιοπ
ΠοιιΕποιιι·ι!`τ πππ πο: Ρ:οιοπιοιιοποπ ποπ Κιοι·ππ 8οιιι Ηοιι·οιιι Μο!ι! νοιι
ποπι :ιο!ιιι€οιι Βετο οπο: ,,ποπο Ροι·ποιι πππ οοι·ιιο:ιπιοιι !ιιιιιιι νο:!πιιοοιι,
ιπ οι·πιο: [ήπιο ποσο ποπι ιιι: ιππ1:ο!ιοπποπ ιιοπιιινοπ Βοοιιιο !ιο!ιοιιπο!1:
ιιπ ονο:ποιι.“ Μι: Πιι:οοιιι πιοιπι ο: ο!ιο:, ποππ πιο Ιιοπ£ι:πο Γο:ποι·πιι€
πο: Κιι·ο!ιο πιιι ΠιιιιιιιιιιιιοιΒ!:οιτ ιπ ίπποι Βιιιοιποοιιιοι.ο ποπι ιοτπι€οιι
Βοοιιιπ!ιοννπππιποιπ πνιποι·πιιι·οοιιο. (νο:ο!. ο!ιοπ δ. 17 π. 18). Πιο Κι:ο!ιο

νο:ιοιιοτ πιο: Βοιιιο Βοοιιιο ιπο!ι: πιι:ιιο!:, κινοι:·ιιο ιιι:οπ θ:·ιιιιπ ιπ ποπ
νοι·πιιποι·ιοπ Ζππιιι:ιποπ !ιο!ιοιι. Πιο νοπιιιι· νοτιοιι8το Πιιο!ι!ιιιποιοποιτ
οιιτπρι·ιοιιι ποπι !νοποιι ποπ ιιοιιτιοοπ (νοπ Μ:ιιι!'ποιιοιι) Βοο!ιιππιοοποπ.
Βοπιιο!ιο!ι ποπ ιιοπιιινοιι Βοοιιιπ πο: Κι:οιιο, ιππ!ιοποππο:ο ποπ ονοπιιι!ι,
_πιππιο, ποπ π; Β. Η. πππ πο: Βιι!!οπ νοπ 182! πππ 1827 ιιοποιοποπ
πππ οπιπι πιο: πιοποιιιοπ Ποπειιι!:οιι, ιιιτο!ο!ιο οιιοπ 8. 5, 17, 18 ιιππ 28

::ιποι·ιοπι ννπι·ποιι.

πω: ιπι: Πιιι·οοιιτ οππποι·ι.ο οιοο Ποπ. Βοι!ι [.οπιογ ιιι :πιο νοι·ιιιιππ
!πιιοοιι πο: Ι. Κοπιπιο: ιι!ιο: πιο Ποεοωοπωιι:ιο ποποιι ποπ πο: :οιι€ιπποπ
Γι·οι!ιοιι οπιποΒοιιπιοιιοππο Μιππ1:ιιιιοπ πεπιιιι: ,,Βοι ιοποι· Αιιιιιο!ιππο οιποπ

Ζν::ιιι€πι·οοιιιοπ ποι ιιοιιι:!ιο!ι, ποππ Βιοιοπιποιι, ιινο!οιιο ποιι!ιο: :ιιι ποππο!ιιο

8οννϋ!ιπτ Μιτου, ν:ιπ θοπιπιτπιιἔ 8:ϋπιιο:ο: Γ:οιιιοι1: οπιιιιυ!ιπ1 8οιιιιποπ οι·
ννοι·τοπ. Ποιιι·ιοοιιπ ινο:πο οπ !ιιοι·, πιο οιιπο:κιιι:ιπ Βο!ιοπ πππ οιπ πο:
π:ιιοοι· Βο!ιοποπ ιιιο!ιι οιιιιι·οτοπ.“ 'Γ:οιππο:π ινπι·πο πο: Απιι·πε ποπ
Β·οί!ιοι·"ι :πιο δίο!ει”ηποπ, :ιο 58. 15 ιιππ. 18 πο: ιι:οπππ. νο:!`οπππιιΒ
πι! οποιιτιι·οιι, :πιτ π!!οπ Βοποπ ιιιπί Βιιιιιιιιοπ νο:ννο:!`οιι.

Πιο ι)ο!ιοπο ιιι πιοποι· Κοπιιιιο: π:οιιτο οπο, οπο ιιι πο: "Μιτου :ιπι
πιο θιι·ιιιιπο πο: Ζιι:ιιοΕπιοιιπιι8 πο: (.?:ιιινοπιιοιι, ιινο!οιιο'νοπ ποπι Γιιι·πιοπ
πο:: λϋωοποίοι'π, ποιιι Γ:οι!ιο::ιι ποπ θ:πιιπ:”προπ ιιππ Αιιποι·οπ πιο οιιι
ποο!ι επ Βοο!ιτ ιιοπιο!ιοιιπο: πω” Μπι: ννπ:πο. Βοι πο: Πο!ιοιιο ιιιιο:
ποπ Ρ:ιιιοηι πππ ποπ Οιιο::ι!ιτο: πο: Ποποιοο ο:ιιιιιι·ιο Οοο. Βο·ι!·ι Ι.ιιιιιογ:
,,‹ιιο νοτιοππιιπε πο: Κι:οιιο !πι!ιο πονο: ιιιπ!ιο: ποπ 8τοιιι; ιιιτο:οππι:1, πιο
ννοι·πο ιιιπ οπο: ιιι Ζιι!:ιιιιιι οπο: ιπο!ι: ιιιιο::οππι:οπ; πιο νο:!`οππιιιιΒ πο:
Κι:ο!ιο εο!ιπ:ο ιπι Λ!!Βοπιοιποπ ποπι ιιιπο:οιι Κι:οιιοπ:οο!ιι ιιπ, πππ οπ
νοι·πιο!ιο πω, ποππ πιο κι:ο!ιο πιο: πιιι: ι!ι:οι· ι?ο:ιοπππιιο εοιποιιιι: ποιό!
Αιιοιι ιπ πιοπο: Κο.ιιιιποι· οποιιτιι·ιο πιο Μοιοι·ιιιιτ ποπ Ρι·ιιιοιρ πο: Βο!ιιπι

πιιιιιπιΒιιοιτ πο: Ι(ιι·οιι, οπο: ιιιιιοι·!ιο!!ι πο: θοποι.πο ποπ Βτοιιτοπ. ,,8ο!ιπιπ
ποπ Βιιιιιιοπ Πι: πιο Κιι·ο!ιο πππ Γ6:πο:πιιο ιιι:οι· ΖννοοΕο, οπο: οιιο!ι

Βιοιιο:πιο!!πιι€ ποπ Βιοιιτοπ Β·οποπ οινο.ιπο ι:ι:οιι!ιο!ιο Ποιιο:οι·ιπ'ο." Πιο
πιω-ιο:: ιιι·οτοπιι:ιο Βοποπ :ιο ιιι ποπ θοποι:ποπ οπιιιο!τοπο Βοπο!ιι·πιιι:πιιο
ποπ Βοο!ιι:π πο: Κιι·ο!ιο.
8ο ννπ:ποπ πιο θοποιοοιιιννιιιιο οπιπι νοπ πο: Μοιο:ιιπτ πο: 1. Κοπιπιο:

ΒοποιιιιιιΒι.

ιπι 5. 13 οιιοπ ιπι πο!ι:ιιι ο:ννοιιπτ, ποπο ιιοι πο: πιο:ι”!οπ ΐοι·Ιιαππίππο
που· εισοίιοπ Κοπιπιο: πιο νοπ πο: οι·πιοπ Κιιπιπιο: !ιοπο!ι!οπποποπ ονοπιμοπ

Αιιιιιιπο:πιιποπ οι! ποπ ιιοποπ Οοπο1ποπ ππυριι:τ ινο:ποπ ποιοπ θ. Πιο
θοποιπο πο!!ιπι ινπ:ποιι ιιιο:ιιιιο!ι ιπι Βο8ιοι·ιιιιἔπ!ι!οιιο νοιι 1860 Ν:. 51
ιιιιιι!ιοι:τ. @ιο πιππ οιιεοπ:πο!ιτ ιπι Α:οιιιν Βπ. νι. 8. 132 π.)

1) Βιο .,1ννοιιο νο:Εοιιπ!ιιι·ιε πο: ιινοιτοπ Κειιιιιιιο: πω: πιο ιιοοιιπ θοεο1.ι
οπιννϋτιο, πιο !ιιι·ο!ι!!ο!ιο Ραμ ιιοι:οπ'οιιπ.“ ιπι ιιοποιιποι·π οιιμπι·πο!ει ιθοι·ιπ:ιι!ιο
1880, Β:οιιιι'πο!ιο ιιοιιιπο!ιπ:ιιο!ιο:οη ι. 8 Βοιιοιιι
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Ψο:::: οπο:: :ιι ι:::::. ποσο:: θοι:ο:ιο:: :Με :·:::::::Βε, :πιο ι:οι::· Ψεεε::
:Με ::εο:::ι:εο::ιιαετι:Με :::εεεο::ι:ο Ρι·::ιο::: «Και Βο::ι:οι·ι:::::Β· άει· Κ::·6::ο::
νο:: άει· Β:8Β:8ἔΘΨΒ:: :::ο:ιτ νο::ετ::ι:ι::ἔ ::ι:οι·:ιιιι::::: :::π: :Πο Πι:::::::ϊ:ι:ε:8:ιο::
Μ: Κ:ι·ο:ιο ::: :ι::·ο::::ο:::::: Βεσ::τιινοι·::5:::::::ιεο:: ι:::ι·:ι: ::ἱο::τ ι:ο::εειιι:οι::
:::::·Βοειο::ι. :::ε:ιοεο::ι:οι·ο Με :ι:ι·ο::::ο::ο :::::·:ει::οι:ο:: :::ιιι·ι:ιιι·ι::: ::ἱο::τ νο::

ι::ι::ιι::ε ι:ι:::ι·:ιει:ι:τ Μ, ει: :::π: ι::οει: θεεετω άσο:: Βιιο:8::οι, Μ:: μμ::
εο:::8οι:: μια:: Ψ:::ο:: οἱ:: :::::νο:·ετι::::::::εσ ενν:εο::ο:: άει· Κ::·ο::ει:- :::π:
:::π: ΒιιιιιιεΒεν:::τ :ι

ι

:::π: :::ιι:εω:: Ρι:::Μο:: ει: ει·ι::ϋέ::ο::οι:. Με: Βοο::το
άει· Κιιτ:ιο:::ιοι: :::::εεο:: :ιι ιιι:εοι·ει· Ζει:: πιω 6ο:: :::::::ίο::ε:: θι·::::ι:ο::,

Μ:: :ιιι ::ι:::ι·ο 1648, Με άει· Ρ:·ο:οειι:::ιο:: ει:ι·::::::ι·τ ννοι·τ:::::. ΒΕ:: :ι::
::::ο:::::ο::ει: Σώοι: και· θε:τι:::Β Βο:ιο:::ιι:ει:ο ::Πι·Βοι·::ο::ο απ:: :·ο::ι;:ϋεο
Γ:·ο:::ο:: :::ι:εε ει:ι:::ο:: πι:: Ρι·:::::ο:: άει· :::::::ο::ει::::::: Κ:ι·ο:::: :ϋΒι·ι:::.
:Πωσ :ιιι::ι: :::ιοι::::ιιι::: :ιιι :“ι·ε:οι: Μπιτ:: :Με Με Μει:εσ::::ο::τ νο:: άει·
Βο:::νι::·ο: άει· Βο:ι:ει:ειο:::ι.Γι :ι·ο:ι::ιιο::ει:ι:ε Μ:εε:ο:: ει:: Μετα:: οι·:::::ε::,
ννοι:ε::::::: εἰ:: πι:: :::οι:ειιι, άει· Με Με:: ΑΙΜ· αιι::ιοτ απ:: ιιο::::τιτ,
ει:: Μ:: :)ει:οι· νε:::Βεω:ιε, Η:: Γ:·:ει:ο:: :::::τ. Ψοι::: Μ:: ::οιιοι: θ:οι:ο:πε,
Με εε :στα άει· ΓΔ:: ει: Μ:: εο:::::ι::, κν::·:ι::ι::: πω:: :::οεο:: Ρι·:::ο:::::::: :Με
Βει::::εε:::ειωε νο:: άει· ::ο8:ο:·ι:ιι€ ι:::Βοννο::ι:ε: :::π: ε::τνν:οΕο:: ννοι·ι:οι:; νο::::
::::ι:οι·ι:ο:ιε νο:: άει· Κ:ι·ι::ιε ρι·ι:Η:ι:ο:: :::π: όσοι:: :οτπ:Βοι: Βοο:::ε::οννι:ει::εο:::

εοι::ϊιε:: ::ιιι· Μ:: Αιιι:::::ι:::ε :::ιεει Βοο::::: ::ει:::ηιι·ι:ο::: Μ:: ει: Μι:: :::::::
νοι·ο:::::::ι·ι:::Β ει: Βτι:::ι:ο :ιοι::ι::ι:::, ινο:ο::ο :Πο Ρι·:::0:ρ:ε:: «Με ::οι:::Βοιι
δωστε πι:: άπο:: άει· Κ::·ο::ο νει·εϋ:::::.

Δ:::::. 6. Κω!. Ε: :::::: :ιιι :Μια :Με .:::::·ι:ε 188: πι: :·':·ο:::ι::·ε νι::·::::ι::::ι:ι:μ::
ινσ:σο::ο:: σωσει:: Πο:::ι:ι:ειι::· ω· Βσέ:ιει::::8 (Βο:'Βο:·:ο::ται:::·οοιοι· Ρ:·ει:::::::·:: :::π:
ο:·ι:::ιιι.·::6:::ι:::ει: 06::::::ιεει::·οι: (ΜΜΜ. Μι:: Β::·ιιι:::ο:· :::π: Πι. Μεση Με: «Με Ρ::·ϋ::::ιι
::οεοιιι:::εε:·οο:ιτ ιιπ:: :Με Κ::·ο:ιο::νο:·ι::68οι: εο:'ϋ:::·τ ννο:·ι:οι:. Μ:: Μπι:: Μ:: ιι::
,ι;οιο::Ιοιιοι:ο Πε:ιοι·ο::::ιοι:::::ε:: Μ:: :κι Κ::·ο::ο, Με Με:: νο:·::::::::::. πι:: Με ::οι:::τι:
8οιιι:::::·ι, ννο:ο::ρ Μ:: Μια:: άιο Μπα:: πι:: θ

,

0::::::·. 1860 ::οε:·::::α:οιο:: Υο:·Ι:Π:

Μαιο:: οι::η::·ο:::ιο::; Μ:: πω· Με μι:: (Μάι: ΙΜ) πω:: :::::::ο:· πιο:: νο::: :Βιοπ
::οι·ιομ :ΜΜΜ ιιιο:·ι:ο::.



Α1Ιοοιιτ1ι: Ριιριιε Π: ΙΧ. ε. Π. Βει:ει:Πε 18:30. 321

Βεε1ιτειιιιεΙΙει: πω! Βεε1:εεε:πεεΙ:εΙειι::Βει:.

Α. Ρετ είε ρεσαιππι2ε |ια2|ιεΙίεο!ιε Κέισ|ιε.

ΒιιιιετΜΜιι:1 Βιιιιι1ι:1 Νοεπι1 ΡΗ |Ηνει:ιε ρισνΜεε:"π
,Ραρασ ΙΧ.
.Δ Ι Ι ο ο τι τ Ι οι ρ

ΠιιΜτε ι:: ΟοιιειετοιΙο 8εειετο Με ΣΕΥΠ. Βιεει::1:ιιε ΠΠΠΟΟΙ.Χ.

Π:ΙιεΙ:: η Με νειεεΜεεει:ει: Ρειιιεε εειΚιι·ει:ε, 2) εειΒιιισιι εει· θοι:εοιεετε, Πιο
εειιεειιι εεε ιιεειεε!ιει: ιιι:ε εει ιιιοεειιιε 5ιεει, θ) Με ει: ?πιο ειιιεΜει:ει:ε
ωιειωιιειε Βιοεειιιιιε (.,,Εε ρερε οι Ι' ειιιρει·ειιι“) η ε" ΤιεΗιει: :ιι
ΙιεΙΙει:. Ρι·οτεετ μεμε Με Βειειιιιιιιη;ει:. δ) ει:: Ι.ειεει: εει· ΚιιεΙιε Π::
Μοιρει:Ιειιεε: :ιι Κοιεεε, ΟΙ::ι:ε, Ποειιιι:ειιιιιιι Με Τοι:1ιιιιι.ι, 8γι1ειι. δ) νει·
κιιιιιει: ιιιιι' Με βετιιιεΙ:ε πω.

ΨΕΝΕΙΜΒΙΕΕδ ΓΙ·ΜΤΒΕΒ.

( 1) Μι:Η:ιε ΒιενιΒιιεει:ε νε! ει: ἱρεο επι ε:ιοι·ειο ιεε2ε$ε ριοεεΠἰε
Εεειεειε ιι:ιεει·ι·ιι::ε Με ιιοετιε εειειε :οι ιει:τιεεεε |ιοειιιιιι: ερει·εεειοι:ιΒιιε
ρε:ἰτε εετ, ιιτ εοι:εερ:ιιιι: ἱειιιριἰεειιι ει: ιρειε οειιιιιι οι::ι:ιεςι:ε ἰιιιοιἰε
ιιιειιιιἱτεε ιι: Νοειιἰ Ροι:ΗΕεειιιε ι;ει::ριιε ειιιρἱεεε νιεεειιιι·. Νεειιε πιο
ρειεεειιει:ιει ειι:ει:Ιε :ιεεεεεε εε:, νει:ειεΙ:ιΙεε ε'ι·ειιεε, ειιεε |:ειιεειε

ΙοιιΒο ειιι:οι·ιιιιι ιιιτεινεΙΙο εεειΙιε ει: μενει: οοιιεεει·ι:ι::;, ιιιιοιιιιι: ιι:ειι:οιιε
Νοειι·ιιιι: εεει:ε νεειιι:ιι:ει:ε ει:ιιιιι:ιι: πο:: Ιενἰ ιιιοειοιε ρειίιιιιεει. Με
πιο ειεειιιιιιΙει·ε ιιοιι ροειειιι::ιιε, ριο ει·σει:ο Βει ιι:ειειο ιιιιΠιιι:: ιιεΙ:ιιε
ίιιιεεε ιι::ροειτι:ι:: πι:: ιιιιιΜε εεΙει::ιτεύει:ε ιι:οειιι::; ιιενεε ει:ιρρε εοΙειιιιιε

ιι:Βιιιειε τει:: ε:: Γειιτειιιιιιε ρεινειεεε εοοιιιι:ιιε, ειπε ε ίιιι:εεεεειιι:εε
Βείοι·ι::ειιοιιιε ριἱιιεἱριἱε ειτε ρι:Ι:ΙΞει νεΙιιτι _ιιιι·ιε ιο!ιιιι εΙιειειι ο!:τιιιιιιτ,
τω:: ει: ιι::ριοιι:ι:: ιιοιιιιιιιιιι: ρι·ενιτετε ει:: ΟετιιοΙιεεε ΕεεΙεειεε εε εΠοε

ριεεειειιι:τ, ερρεΙΙει:ει πιο ειιι:$ ει:: τειιεΒιειιιι::, ιιιιιι εει:ιειιε ε:: Μπε
εοιιιι:: :ειστε επι ρει Οιἰει::ἱε ιεΒιοι:εε ιι: ειιεεειι: ειιιιιιιι::ιιιιε εεεΠιιιιι
νεΙ:ειι:ει:ειιε εΠειΒιιιι.

(Σ) Ε: ει:ιιε ιι:ειιιι::ε εεε εερΙοιει:ειιι::, ιι: ειιει::ριιιι·ιΒιιε Ει:ι·ορεε ρειΗΒιιε
εε ΒεεΙεεἱεε ροτεετετε ει: ιιιιι!:ιιε ρειι:ιειοειεειιιιοε ειιοιειε ἰιινε!ιιἱεεε: Ι:ιι:ε
εει:ιιιιιιιι:: εεειειιε ειιιειιιιι: εε νιι:: οι::ι:επ: ε!ιιιιεΞεειιεει:: ιιιιιιε απ:: Αροετο
Με Εεεε εε ιε εεειε εοι:νει:τιοιιιιιι:ε, Με:: οιι:ιιιε ιιι:ρει:εε ειπε, ι:τ πι: εεε
νειιτιοι:εε εΠεε εο::τιε!ιει:τιιι ιι: ροετειιιιιι εε εοι::ροι:ει:εε Εεε!εεἱεε πεφτει,

Μαριε :ιε εοιι:ροι:ει:ειε ιιιοεει·ει:ειειρ:ε ειπε ειιιιιτε:ιετ εεεεεετ ειιετοιιτεε.
@εεε ειιιεει:: ιιοιι ειπε ειναι ει:ιιιιι Νοετιι ιιιοΙεεεε ε:ιρειε παρει· ειιιι:ι:ε,
νει:ειιιΜΠεε Γιετιεε. Ρι·ο ΑροετοΙιει ειιιιι: ι::ι:ι:ειιε οΠ:ειο εε ιειενει:εεε ιι:

Μεει:ο Βεεειι:ι:: Βιιεετιι Εεοιεειεε ιεε, ετ ειιιιι:ειιει:εε :Πιο πειτε επι::
θεΙειεεἱιι:ο :Πο Βιιεε εοι:νει:1ιοι:ει:: ιι::νιιι:ι:, μια: ειιιιιι: πω: ίιιιεεει:
|ιεΜτε, ετ πιο ει:ιει:: ιι: νιιιΒιιε ειιιιεεε, ειιιεεει:ι εεεειιτιοι:ειι:, ι:τ ρει
εια, ριεεετοιεεεπιι:ι. Ψειιιιι:τειι:ει:, ιείι·εεει:ιε Με: ιει ριιΜιεο Με::
Πιτιοιιιε οοιιειΙιο, ε Μεει:ο Βιιεε εεειετιιιι: Μ:: εειιιιι::, εεε εοιινειιτἱοιιἰ
νἱε οωεἱε εειι::ιτιιι, ιι
:

ειιιειιιιε Ιοοιιι:: ΜΒΜ:: Μ:: εε:: ΒεοΙεειεε 1ιωιωιι
νε! ιιιειιιι::ε εενειεε. Η ροι·ι·ο ει: Με:: ριοιεετει:ιιιιιι: εοετι·ιι:ε εει:νετιιιιι
ιιιιεΙΙιΒιιι:ιιε, ει:: ειιτι:ιι:ει::: ΕεεΙεειειι: ιι: εἱνἱΠ Ιωρειἱο ειιοεεει:: "Με
είο:ι'α άτυπα: Μο· Ιιαι!ιοΙ. Π:·εΙιεπιει:Μ Π. ΒιιΜι 21
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Οο!!οο!πιο οιιι!ετοι·ο, ιιο!!!οοπο οι·ο!οπο ιιο!!οι·ο !πι!!ιπε, οι·οοτοι· οο οποο
οοποοοοο Π!! οιιιτ οτοπο οττι·ί!ιπτο ο οἱν!!! ροτοετοτο. Η οπτοιο οποοτοροι·ο
ο!ι!ιοι·ι·οοτ ο νοι·ιτοτο οιοο!ο ποπ 'ἱιιτο!!ἰοοτ? Εοο!οοιο οοιιιρο οτ πιο οτ
ροι·τ'οοτο εοοἰοτοο ο :Ιονιου οποτοι·ο οπο !'π!τ !ιιοτἰτπτο, οποο ιιπ!!!ο οίι·οπιιι

οοι·οιτο ι·οο!οιιπιιι !!ο!!ιπο, πο!!! οτἱοιο τον!!! οο!π!οτπι· !ιιιιιοι·ἱο, οποιοοπο

ροτοοτοτοιιι πο !οι·ο ο!ι!οοο τοποοποι το !ιοιιι!ιιπιιι οιι!πτοιο !!!ιοι·ο οιιοι·οοοτ.

Νεο οοοο ο!ιπο· ιιιι!!οοιιτ οο!οιιιιι!ο !!Ιο ο!ιι·ιοτι Ποιοιιιἱ οι! Αιιοετο!οο νοι!ιο:

»Μοτο τοστ οπο! οποιο ροτοετοιο το οοο!ο οτ οι τοπιο, ἱτο ι!οοοτο οπιιιοο

οοιιτοο . . . ι!οοοιιτοο οοο οοι·νοι·ο οοιιι!ο οποοοοιοοπο ιοοοπονἰ ποιο." Ωο!!ιπο
οιιο!τοτί νοο!!ιπο Ενοποο!!! μ·οοοοιιοο Αιιοετο!!, ι·οοποοοιιτ!!!πο· οτ ι·οο!!ιποι
οτ ρι!ιιοἱο!!ιπο, ιιπ!!!ειοπο οοπ ιιι!πἰο οοπ επιιο!!ο!!ε πωωιο ποιοοοι!οτπιιι
πιο ιιιἱιι!ετοιἰπιο π!οοι·ιτοι· οποτ οιιοοπτ!. Νοο ιτοοπο πο οο!πτοι·ι!ιοο Βο
ο!οοἰοο !πι·!!ιιιο τπτοιιι!ιο νο!ιειιιοιιτοι· οο!!!ο!τ!, το: ποιο οοοἰτοι·ἱ ιιτοπο πο!
ιιοι!!νιιιιπο το οιο!οιο οοιινοπτ!οιιο !ο!!ι·ιοοιιοο, Νοετι·οο οοιιτ!οπο Μοοιιο
Ποιο ι!οι!ιοιπο !!ττοι·οο ω! ιιιο!πιο !ιοο ονοι·τοποοιο, οτοπο οποσ μοι· Ποι
ι!!οο!οοι ρπ!ι!!οΐο ιιοΒοτ!ιο Ρι·οορο8!τοπι ορπι! θτο!ιοι·οιπιιι !!!πι! !ιιετοιιι!πιιι

οπιον!ιιιπο, οτ ι!ο!ι!τοο οιιοοπτ!οιι! οοιινοιιτιο πιοοι!οιοτπι· τ). Βοι! οιι!ιιι οποιο
!οιροποο οιιιιιἱο ετοι!!ο οοι·οοοπο οι ιι·ι·ιτπιπ οοεοοι·ιοτι οποσ! Νοοτι·ἱ οί!!ο!!
οιιτ, ο!ιι·οοοτοιιι οοιιτι·ο οοιιιοει ἱποτ!τ!οο τοοο!οε οιπο ο!τοι·!πο ο!ιπο: οοο
εοοεπ ιιο!οοιοοιιι οοονοιιτ!οοοιιινοπτιο οι οοοτο, νοιιοι·ο!ι!!οο Γιιιτι·οο, οο!οιο
οοιιοοοι·ιιοοι·, οτ Ποτ!ιο!!οπο Βοο!οε!οο, Βοποτοοοπο Βοτ!!ο !πι·ο ν!ο!οτο ροτε
οπιοι!ιιτο νοοοιιιοιιτίοι·ι οπο ροοεπιοπο ετπι!ιο ι·οο!οιιιοιιιπο. @ποιο Νοετι·οο

οΧροετπ!οτ!οποε οτ οι! Βοι!οποο θο!ιοι·ιι!πιιι τιοοοιο!ττοοτπι· ιοοοι!ον!ιοπε,

ε!ιοο!οπο ι!οο!οι·οτπι· Αιο!ι!ορ!οοορο !θ`ι·ιοοι·οοποι ιιοοιιι!! :πιο τοπτἱο οι
ι!!!`!!οο!τοτ!!ιπο οι!!ι!!ιοιιι!ο; οπιπο ρι·οοο!οι·ι Αιιτ!ετ!τιιι οιοεοπο οτἱοοι Ο!οι·ἱ

οοοιιιιοιιοοι·ο οπο: ιιοπ ροεοπιιιπο ιιι Εοο!οο!οο !!!ιοι·τοτο τποοι!ο οοιιετοοτἰοιιι,

ο οπο οποιοποιο οπο:: νο! το οποιοιο ι·οι·πιο ι!!οοι!ιιι!ιιο ι!!οοοοιιοι·οο ο!οιιο
οοο!!ι!!ιοπο.

(δ) Μο πιο οποιο ο!ι τοι·Ιιοτο.ο !τοι·πιο ιο Μοοιιο Βοι!οι·πιο Ι)ποοτπ
οοοι·οο πιο, οηιοο!τοιιιοπο !!!!ο πονο: !οοτοτ!οιι!!ιπο ΒοοΙοο!οπι ι!ο!οι·οιοπει,
ο!!ιι Κάπο οοοοπιι!τ ιοο!οετ!οο οοοοο ω: οοοπἱοοἰιοο !!!ιο!!ο οποιο· Ροι!ο!ιο
οι!!το π), ιο οποιο τοοι οιπ!το ρι·οι·οπο ο νοι!τοτο ο!!οιιο, τοπι πιο!το οτιοιο
ο!ιεπι·ι!ο οτοπο !ιιτοι· ει! ιιποιιοιιτ!ο οποτοι· οοιιοοεο!τ, οτ ι·οιηιποοι!πε οοτἰπο

οτοπο οοροι·οοιιι!πο, οποιο ι·οτ'πτοιιι!οο ν!ι!οοτοι·. !!!πι! τοιοοιι οοιι οπο; τοπου

ι!πιο, οπο!! οο οποοο!οο οτοπο ἱιιιρἱοτοτ!ο πονοοοι!τ, πτ ιιοοτοιιοποιο ειοοι·ποι

ο!νί!'οοιοπο Βοο!οο!οο Βοιιιοιιιιο ρι·ιιιοϊροτπιιι ιιιιρετοι·ο οοιι ε!τ νοι·Ιτοο, οποιο
!!οι·οιιι οποποοιιι οονἰοπο οοιιοι·Εο ιι!!ι! οπο” Βοο!οο!οιιι, !π θο!!ἱοιοπι !ιο
1ιοιπο οι: !!!!πο οοπτοοτἱο οιιο!τοιιι!οιο, οποο πο οποτοι·ιτοτο Βοιοοιιἱ Ροπ
τ!!!ο!ε ιιο!ιι!ποτο τπτ ιι!οιιοοπο ι!!ντεο. Η _ροι·ι·ο οπο! οετ ο!ιπο, οποιο
ιΠιιτι·ο!ιοι·ο, πο οι·οοο!οι!οπο Οοι!ιο!!οοο Βοο!οοιοο ποιτοτοιο? Πο οπο οο!
ι!οιιι οοοοοοοι!ο οιι!τοτο !το ()'τιι·ιοτπο Βοιοἰππο οι! Ροτιοιο: ,,Νοιι πιο οἰο

οποσ τοιιτποι, πιο! οιο οιο «ποιοι, οο! οι·οι!!τιιι·ι επιιτ μι· νοι!ιποι οοι·ποι οι

τ) το!. ι!!ο !ιοτιο!!'οοοοιι Νοιοιι !οι Αι·ο!ι!ν Βπ. πι. 8. Η!! !!ϊ

ε) ,,ω ,οποιο οι ΓΕπιρει·οοι·.“ Απ! πιοιο ιιοοο!οοιιιοο!ιο Ι·`!ιι,οοο!ιι·!ττ !οτ !ιπ
Ρ'οιιι·οοι· νν!οποι·ιιιιι ο!ιιο οο!ο!ιο πιο" ποιιι '!`!το!: ),2π Ρι·ιιποο, Ιτοπιο ε! ΓΙιοττο“
οι·οο!ι!οιιοιι, ινο!ο!ιο ο!ιι!ιο!π ι!ιιι·ο!ι πιο 11ερωοτιο άσο δα2°άίπο!-δίποΙ.988οιΨ!!ΐ78 1ο
Ιοπο!!Ε πιο πο. τοπικ 188! οιι Μοοι·. Μεο!!ιι, θοοο!ιοτ'τειιοοοι· ι!οο !ιο!!. 8το!ι!οε το
?πιο τοποοι!ιιιοΜ το πεπ ΗΜ. Μ. Μ!!! Ντ. 58, Η. Αιιοοιιοο νοιιι Η!. οι"
.ΒοοιΙοι·Ιι. ΜΜΜ!. Ντ. θ2-θ5, ιιιιοοϋ;ι!!ο!ι ιιι ΠοτικοΝιιπά Νι·. 32) οιιτ'ο 5ο!ι!οοοιιι!ιιτο
τοι Ε!ο2ο!ποιι νι!ι!οι!οοτ ο·οι·πο. τω!. ποσο Με Βιιιιι·ι!ι.: Ποιοι. Γι·οοο οι ποι·
τ!. Βτο!!οι;ι·οο!ι!ο.
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ιπο, πτ οπιποπ πππιπ επιτ, ιιίοπτ το Ρπτοι· πι πιο οπ οτ οπο πι το” Διιιιιἱ
ππιππ ππιτιιτιπ νιπ οτ ι·πτιο οιππιπο ιιοπτππιτ, πττππιοπιιιιι πιοπιπι·π οππι
Βοιπιιπο Ροπτιποο, οπι ()πι·ιοτι ιπ τοπιο νιοοι·ιππ πετ, οοπιπποππτπι· οτ

οοπΙοποππτ. Ωπππιππι·οιπ πο Ρι·ποποοοποοι·οιιι Νοππ·ππι επποτιιο πιοπιοιἱπο
Ππιπποπιιι εοι·ιποππτ Βοο!οπιπο ιιοοτοι· Ηιοι·οπιιππο »Βοπτιτποιπἱ τππο ποο

πετ Ροτι·ἰ Ππτποπιπο οοπιπιπιιιοπο οοπεοοιοι·, οποιο ιΠπιπ Ροπ·πιπ ποοιπ
οπτιιπι ΕοοΙοιπππι ποιο, ιιιιιοπιποπο οιιτι·ιι πιιπο ιιοπιπιπ πεπππι οοιποᾶοτἱτ,

ιιι·οίπππο οπτ.“Ωιιππτππι πιο πιοπιοι·πτι πποΠι πποτοι· ιπτ'οι·τ ιπιπι·Επιπ ροι·ι!!πετι·ι
Οπιππι·πιπ 8οπτι, πτιιοτο οποιο οπτποποπο ππιτπτιο ι·οτιποπτιοειπιππι ποπἰοιιιπτἱοἱπ

ιιπτοτ οι·ι·οι·ιππο οποιοι: ἱιπρΙἱοπτι! Ωπππτπ ιΙπππ τοπιοι·ιτιιπ οπτ, οποτι οτι οπποοπἱο
πο Μο απο ΑροετοΙιοπιπ Βοποιπ ππετι·πποποπιπ τ'οι·ο οοιιποπτ ΟΙοι·πιπ Ηπιπι οτ

προοτπτιεπιπιοε ιιι·ποεοι·τιπι Αιιτιοτιτοπ, πεπ ρι·ποποοοποοι·οο ιπτοι· εποε Ιι·οπποππι

ι·οοοποοππτ Επιππιιποποιε Εοοιοοιπο Ρπετοι·οπι ιιι·ποοΙπι·π πππ οοι·ιποπτοιπ:

»οι Βοπιππππι Εοοιοπιπιπ ιιι·οιιτοι· ιιοϋοι·οιπ ρι·ιποιιιπΙιτπτοιπ ποοοππο πετ
οπιποπι οοπνοπιι·ο ΒοοΙοπιππι, ποο οπτ οπο, οπι εππτ ππιποπο πποιοο": οπι
ππΠο τ'ι·ιι.οτι πιοτιι, ιιπΙΙο ι·οτπι·ιιπτι ροι·ιοπΙο, τππι νοοο τππι εοι·ιοτιο Νοπτι·π

Βπποτπι·οπο Βοιππ πιιπ νιποιοιιι·ο οοι·τπνοι·ιπτ, Νοπἱεοπο οιιπἱποι·ο ππποππιπ
Μτοι·πιιποι·ιπτ οοι·τιποιιππ οονοτιοιιιο ιιι·8πιποπιπ! Ωποι·ππι Νοε, πποι·ππιοπο
μι· οι·ποπι Απτιπτιτππι ποιπ ιποι·ιτιο οιπππιπο ρι·ποοοπιιο ρπετοιιπιοιπ οιιι·ιιπι,
νιπιπιπτιππι, πιιπιτπτοπι, πιποο Ποοτ οροπτο πππ ἰποοπεοο οι·οοτοποπο πι!τ
οπτποποπο πιο ποτ'οποιοποιπ, ππι·τπι·ι τπιποπ πτοπο οιιοιτπι·ο πιο πιιπ τοιπ
ιιοιππι ιπιοπιτπτο ποπ ιιι·ποτοι·πιιττιπιπε, πτ οπο νπΙιιποι·οπ οποτππο ποπτἰΙοο

ιιπροτπο τιππτ, πο τιι·ιιιιοι·ι πιιιιπο οποτιποποοε πο τ'ι·ππποποοπ οποοπτ, παμπ
οποσ οοιπιππιποπ πππο οιπ·ιιο ποο!οπ πο πιππο ιππιιπιποπο ποιποποι·ο ποπ
ιιοπιπππτ, οπιππε πνοΠοι·ο πιεσε π Μιιτι·ιο ΒοοΙοεπιο εοι·πιιο νπίοι·ι·ιπιι πο

πιἱποπ οοππιτππτιιι·. (4) πιιπ νοι·ο οι; ιἰπιππππιΙο Πιο πποΠο, οπιιοππιπ τππιιοιπ
πιπτ πποτοιἱο οτ οοτοι·οι·ππι οπιπιππι οοπεΠιπ οπι οινιΙοιπ Βοποτπο ΒοιΗ

ιιι·ιποπιπτππι οιιτοιοποι·ο οοποπτπι·, ιιοτιποτπ νοΙπτι Ιπι·νπ ιπππιτ'οετο πορτο
ποπιππιπο. Βοιποοτ πιω ιιππιι ιπτοποππτ πο ιιιοπιιιιτπι·, ιιππιπ οτ Βιιπο
τἰποἰιππο Βοποιοππι ίπποπιιιοπτο ειππνοι·τιιπτ. Η εππο που ιιι·ονιποιπο π
οΜΗ Νοπτι·π ιιοπιιπιιτιοπο ιπιππτο εππι·ορτπο, Η μι· ι·οποππε ΙτπΙιπο ι·οεἱοποε
ιιοι·πι!ιππιιπιο ππιππποπο ιιι·τιππε ετπιποπο οοι·ιιι·ι οτ νιοοπιπο οτ ἱπΒοπιἱοοἰιππο.
Ηιιο ιιοοτιιπτ πιοεοπιιιιπτπο ιιπποππνοι·επε ροι·νοι·οπο πποι·οι·πιπ ππι·οι·πιπ

ιπτοι·οι·οτπτιοποπ πι! πιιοιπ οοι·ι·ππιροποππι, ιππ'ποπ πο οοπτπιπιπππιιοπ πινω
τπτιο ιποι·οπ τπι·ιιιοπιπιοι·ππι πποΠοι·πιπ οοΠπνιοιι, ιπνοοτπ οποοπιποπο οπ'ι·οοιιι

νἰνοιιιπ Ιιοοπτιπ, οοιιιιοοτπ ρι·οοιιΙοπτπ ΕοοΙοπιπο ιιοτοετπε, οποιο ιπιιπππιτπε
νἰοπιτπ, ππποποτπ το οποτοι·ιτπτο οτ νι€ιπιπτιπ Εριοοοιιοι·ππι ιιππΙιοπ ιπνοπ

τοπ: ιπετιτπτιο οιππιποπο ποι:τι·ιππο ιποι·πιιιοπο ιπποιιιΙιππ, ρτποροεἰτι οοοοπιἱο
ποπιιποπ πο ι·οΙιΒιοπο μονο ποπτιοπτοπ, ονπι€πτοπι πι Πιππι·ιπ ιιοοι·οτοιιι
πο οπποτιο ίοι·πιο ι·οποιοπιο τ”πιπιιιιπ ο οιππετι·ο οιιτπι·πππιπο, πο οιιτἱπεποππἱπ

οοιιοΒιιιτιο Οπιιιτπιιο, ποιοποιοοπο πιπιιιΙιοιππο οπἱππνιο Βοποιιο Βοποποπε.

ιιπποπο Βοοππτιιο οοιιιιιιοπο ποπιε μι· επιππιππι ιπιπι·ιπιιι οοοπρπποἱο; ππο
τηιοοτππτ οοπΕοοτι ιο νιποπΙπ οοοιοοιπετιοι οπο. ἰιιοἱοπο οποι·ἱ Απτιπτιτοπ.

ποσο ιπτοι· νοιιοι·ππιπο Ρι·ιιτοι· Αι·οπιοριποοιιππ Πι·πιππο οποιοι· οοιιτπο ιιι·ιπιπ

ιπ οποτοοιπιπ τιιιιΙιτπο, οτ Οπι·πιπππτιπ οτἱπιπ ιπππιτπτο ίππ;οπο νοποιιιπι!ἰε
Ε”ι·πτοι· Γιι·ιπππππ Απτιιιτοπ μι· νιπι ππι·οιιτππ π
. δικιο οπο, πΠοοιιο ι·οιοοπτπε,

οτ το ποιοι ι:οιπιπτεπι ΒνοΒιπ οιιι·πτιοπο οι·οπιπιτπο, πο ρ!πι·οτι οτιιιιιι Απή
πτἱτοπ οτ Βιιοοι·ποτοπ ο Βοι;πο ΝοπροΙιτππο νο! ιο οοι·οοι·οιπ πιιποι, νο! το

τ”πεππι οοποτι; ππο ειιοοτππτ, (ποπ πιπο ποοι·πιπεΕπιο ιιο!οι·ιε ποποπ ιποπιο

ι·πιππο) ιιπτοπιοτπ μι· ιιοπππ11πο πιο" οινιτπτοπ ρι·οτοετππππιιο τοιιιιιΙπ,
Π"
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στ ρι:Ητι:σσ στἱιιισ εσΙιοΙσσ ἰσστἱτστιισ, σΙ›ἱ ἱ
ιι

ρστσἰσἰσισ Οιιτ!ιοΙιι:ιισ ΒσΙἱεἱοσἱε

ιισσσΠΙιστ ἰισρσιισ τιιιι!στσι· ιιοι:ιτισιισ ρσι·νσι·σιτσε, ιἱσσἰιισσ ρι·οισσιειιτσσι ἱιι

Ήισσι·ισ ιισι:ι·στιιισ, ιισο πισιι·ιισοσισισ σιισσσριιτσισ στι ΑροετοΙο ισσεσσιιι
Βιιι:ι·ιισισστσισ Ρωσιιωιω σινΠισσε ιΙισσιρ!ισισ ΠΗΒιιτσι·, ει: Ι'σι·ισσ εσστι·ιι
Βιισι· ιιιἰ ΕσιεΙσειιισ ροτσετιιισ, σο τ'οι·ισσεσ ιιοσει!ιο στ ροετσιι ι:ΜΙισσε
ιισσιτσιιιιτ εσΒιιιιτσι· Ισεισσε, σιιιισσ ι·ιιτιοσσ, φοιτ Ι)σσε ιινσι·τιιτ, ΙσΒιιΠε ισ
νσιιιιισι· ι:οσσσΒισσισσ ι:σισ σ:ιτι·σσιο ιισιισιπ·σισ ιισιι·ιισσστο. Ατιισσ Μο, στι

ΑροιιτοΙισι Νστι·ι ισιισσι·ισ "πιο ροετσΙστ, ιισισιισιι! σοστι·ιι Εσο!σειιισ ἱσι·σ
στ ρσττἱισοσἱσσι, σοστι·ιι ι·σΙι,ι;Ιοειιε ρσι·εοσσσ σιπσισιισσ σοιιι: ιιι:τσισ Ιισσσιι

ιισσ σετ, νιε! ρσι·ιισστσι· ισ ροετσι·σσι, ιισσισιισισε, τσρι·οΒσισσε, ιιι: σσΠισε νιε

στ τοΙιοι·ιε, ει: ρι·οι·ιειιε ιτι·ιτσισ ριιΙσισ σιΠοιισσε ^
).

Ωσιισισ πιο σΒιιισσ σἱτ
ι·σι·σσι οπισισισ τσιπ ρσΜισσι·σισ τσιπ ρι·ινστιιι·σσι ρσι·τσι·σιιτιο, ιιιισστσε ἱιι

Βσι·οριι ισοτσε, ιισιιστιε ιΠεειιΙΙιε Βιι€ι·στ ΙιιιΠιι σσιισιε σοσ πω", σο ΗΜΜ
ιιιιισ :ποπ σιιιΧιισσ ιΙοΙσστ? 'Γεω σισΙτσ τιισιιισσ μανια τσἱ ειισι·ιισ στ οἱνἱΙἱ
ισΒιι:ισ νσΙσσι·σ ι:οσειιισι·σστσε σσιοΙσπισι·σ σοΒιισσι· σσσι Ρι·ορ!ιστιι ,,ισίσστσ

σετ τσι·ι·σ ιιι› ΜΜτιιτοι·ισσε :Με ιισιιι ττσσεἔτσσει εσστ Ισσσει, ισσιιινσι·σστ
Με, ιτισειριινσι·σστ ίσιωσε εσωριτσι·σσιιι.“ Πωσ ιιιιτσισ ισιιΙοι·σισ σοσεστἱσε
σὺ Η: ιιιιυιιισσ ι·σρστσσόσ, ιισι στ πωσ μι· ΙτιιΙιιισ Μισο ιΙιτιοσσισ σ:ιτσιι
ιιιιστ Ιισισιισσ ιισσσιισσ ισι·ιι σο σἰνισιι ιισι!ιιστσι· ρσι·νσι·τσστ, ιισι Ντικ”
σε τσΠιστιιτισ ιισστοι·ι·σ Μπεστ πι: μ·σσιιισιιστ, ιισοσσισιισσ τιιιιισσ ρσι·νιισσι·ιστ,
Μιισσι ιιιισνισειισιισ νσΙστι τσισρσεισισε ιισρι·σειισ ι·σΙισιισσστ τ'σι·οι·ισ ωωισιμ

σσσ νσετι€ισ. Πιισιισι ιιΙισσσσιὶο ι·σιτσιιστ ισειρισστσε ιιι! απ, σιισιι·σισ ιστσΠι
σιιστ, ΒσΙισιοιισ εσιιΙστιι, σσΠσισ σσισιισιισ εοσισιιιτι ιεσρσι·σεσσ ρι·ιισσιάισισ τσιπ

ει! ετσΜ!ιιιιτσσι τσιπ: οι! σσἱσισισ; στισιιισ πω ιιΙιιισιισιιο Ρσι·εσσιτσιιστ σσιισι
σεεσ (?σιτιο!ισσισ ΒσΙι8ἱοσσισ νσι·ιτστιιι ισιιΒιετι·ιιισ, νιτιστσισ οισσισσι σΙττἱσσισ,
ἱιι ιισιι σινιτστσισ, ι·σιζσοι·σιιι ἱσσοΙσσιἰισε ειι!σειισσ σιτιιτσι·: ισιιισιιισι·ιστ ισι

ιισσιιιιο, ΑροετοΗσσισ Επι: δώσω σώσω σιΙνστεστσσι σιισιισσισ Ισιεεσ νσι·ιισ
σο εοΙιιιιισ μορσΙοι·σισ ἰσΙἱσἱτιιτἰ, ιισισ στἱωσ ιισονιε ισπιροι·σ ιἰσ σιιινσι·πο

!ιοπιισσισ σωστο ίσιεεσ σ€ι·σεισ ρι·οσισι·ιισση ρω· ιΠιιισ σιιισιισσ ιι·σιτσιπσσ
ιιι! Βσισιισιτστσσι Βιιι·σσι·σσ €σστσε, νσι·ιισιιιισ τσΙἱεἰοσἰσ μ·σσοσρτισ ισετιτστιισ,

εσιιιιτἱ ΙισΙΙοι·σσι τσσισΙτσε, ρι·ονσστιισ σιοιΠε οισσἰσσε σοσιισ Μισο ει: όιε

ι:ϊριισιισ, ιισΙσισιτοιιιιι ιισΒι·ιιιιισσ ι·σσι·σιισσιε ρσΜισιι σιιιιι·ιτιιτισ σιισιτιιτιι σο
ΜΜΜ, σιισσι·ιιι ρτοσισ!ἔιιτσ στ μ·ισσιρισσε στ ΡοριιΙίσ νσΙ ισ ισιικἱιιιἱισ
ρσττστΒστἱοιιἱΒσσ ισοτιτιιισ στιισσ Βοσσειιιιτισ μισσιρισ. Μισο στιισσ σει φωσ
ρΙσι·ιι μι· ΑροετοΙισσισ δώσω ισ Βοσσισ Ιισσιιισσσ εοσἱστσιἱσ Ρι·ονιιισ εσ
ρισστσι·ιισσ μπεστ», σισΙτἱε σ:ιισιιιειισσ τσετστιι ισοιισιιισστιε, ιιι! οισσιε συσσ
ιΠιιιιτιοσσισ τσισροι·ισ ι:σΙσιιι·σΒιτ Ιιἱσιοτἱσ.

(5) Βσι! Μπι: ριιτσι·σσισ σσιισσισ Νοετι·σισ ει! σο ι·σνοι:στ ΡΙστἱισἱσ πισω
ισσΠιι μι· θι·ισσι.σσι ΒιισΙσεισ, ιισιισ τιιιιισσ στσσστἱσ σιιιι·τγι·σσι μιισιισ σοσι
Βτσι·ι οι·σσι·ιιισσ ιιοσ ιισεισιτ. Ι.οιισισισι· ιισσιρσ, νσσσι·σϋι!σε Π'ι·ιιτι·σε,

ιὶσ ι·σΒιιο 0!ιοι·σιισ, ι·Ισ Βιιισσιειιιιιι Ισιρσι·ιο ι·σσιιιιηιισ Βσιτιιιιισ, στή σιιιισσ
σττοσἱεεἱσιἱσ ι:ι·σσισιισσε σα: ι:Ιιι·ιεειισο ιισονιιιι ισοι·τιε ἔσσσι·σ ιισΒιιιτιιτιι ιιστ

νἰστσ σετ (Πιι·ιετιιισοι·σισ ἱιι Μο ι:οσειιισιισ; !οιισιισσι· σι: Οοσι:Ιιισσσισιισ

τ
) Μιισ νσι·ΜσιΙσ ι!ιιιιιιτ ιΠσ νιπσ ΠιιτσισιιΙετιιστειισσι·σισι· ΑπιιοπσΙΙἰ σσισι· ιΙσπι ω.
Αρι·ΙΙ 1861 σι·Ισεεσιισ ,,Ρτοισσισιιοσ ιΙσ Ν. δ. Ρ. Ισ Ριισσ σοσιτσ Ισ Νικο ιΙσ τοι
ιΧΊισΙισ σιτε μι· νιοιω ΕσιιισσσΙ“ (ισ σω- Ριιι·ιιισι· σιισοσιετιεο!ισσ Ζσιτει:σι·. Σα Ψστέιιέ
1861. Ντ. Δ.), ι”σι·σσι· ιισσ Ρι·οισστ Απ:οπσ22Γε σσ Με ιιιρΙσπισιισσσσ απ” νοισ Μ.
Αρτ!! 1881 ,·έσσι,σσ ιΙσσ νσι·ΙισιιΕ ιΙσι· Κιι·σΙισσιέστσι· Ισ ι!σσ ν” ΡΙσισοστ σιιιιι·ριττσσ
Ρι·ι:νισ2σσ :Με ΚΙτο!ισσ5τιιιιτ8 (ισ Ωσιιιι·σΜαπι2 1861 Μ. 82. ΜΜΜ. Ζε”. Νι·. 160.
πασα. πω”. Μ. 138.
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οι: ΤοοοΜιιι ι·οοιοοΙοοε; ἰο οοΗιοε οι! οιιιἱοοτἱοοοοι οι·οτειιε οιιι·Ιειιοοι
οοιοἱοἱε ιιοοτοιεειοιο ι·οοτοοοιι οιιιοιοοι·οοι ιοιοιοοιιιιε. @οι οοιιο οιοιοο
τιιοιοιιιε οοΠοοἰο, οοοοοοιιι, τοοιοΙο, ροοΙἰοοε οτινοτοεοοο οοιιοε νο! εοΙο
ονοι·οοε, νο! Βοιοιιιιε οοεοιορτοε? οιοο οΙιτιειιοοοΙοε τοΕοτοοιοε οοιιιοοιιο
οοιιιτιο, οοοιΙΜοοιε, οτοἱοἱε ροτιιιιι ειιονιιιειιιιο οιιοΒιιοτοε, οιιιΜοεοοο
ι·οοοε οιοοι!ιοε οοο Ποιο οττιιοιοε νιιοτο οι·οιιοτο οοιιοτοε οιιονιε εορρΠοιο
εοοτοἱοτοιο, μιι·οοι ιιι οοτοοτοοι οοιι·οεοε, οιοοιοιιο ιοτιιιοοιοτοοι Βοοοτο
οιιοι·οοΜοε? οιο τοιοοο ιο ίοι·οοοιο οιο Οοτἰειο εορρΠοιιε οι: ιοοτιο
οοοιιοοιι νοιοτοιο ΕοοΙοοιιιο Μιιτητιιιιι ι'οτιιιιιιιιιιοιο ι·οιοιοι·οοι. Νοοιιο
οιοοο Νοε οιοοο: ιιο οιονοι ιοἰοοττἱοιο οοτἱειἱοοοτοοι μι· δγτἱοοι ωοοιιιο,
οιο Ποιοι ο οτιιοοΙἰεεἰιιιοο οοοιιιε ροτροεειοοο οοιονοτιοι, οεοιοοο τοτοοοιοτ

ιιιοιο ιιο οοοιρτοεειιε ιιιοτιεροτ ιοιΙιιιιι·ιοοε Εοτομο οοριιε ιοΒοοΙιοιο ιιο

οιοοο ιο τοιοοιιε οποιο. οιιοοοεοοο ίιιτοοιιοε οτοοιιιιιι. ΙΠοτιιιιι Νοε τοιο
νοοιΠε ιοιοττοοιιιι, οιο ιοἱοοε ροιοτοιε οοοἰᾶοτιιο οποιο, ο!ιοοιιιο £οιοοιι

οιο οοιςοοιιε Νοειτιο τοοοε ροοοοιο.ο ροτιοιο ττοοειοἱιιοοοοιιι οιιτονιιοιιε,

οποιοι οιΙ'οττο Νοοἰε οιιοοοοιιι ἰοιοτιοἱεἱτ οιο Οιιιιιο|ιοιιτιιοι Βοοιιιιιιι Μοτο
Νοε. @οποιο οιίοιιι οοο οιοο Ιοιιιιο οοιοιοοοιοτοτοιο νοΙοιοοε οοι·οοιοιο
οιιοτιιιιιιε οιιοιοοΙοιο ιο τοοτοιιοοιε εοοεἰοἱοτοιιι Ιοτειτοιο οίΒιοτιε μι·
Βιο·ιιιιο Μο!ιοοε, οιοοο οιοοο ιιιοΧἱιοοροι·ο Ιοοιοιοοι·, οιιοοιιοοι ΙοοΒοοοοοτο
ιο ΕοοΙοεἱο νιτιοτοοι ιΠιιιο, οποιο ιΗνιοιιε Βοροι·οιοτ οτοοοιιιιιιιιιι οεεο

ειοοιιοι νοΙιιίι: (Ηιι·ιοϋοοοο Βο!ιοιοοιε.

(θ) Πιο, οποιο !ιοοιοοιιε οκοοειιιιοοε, οιιοτοι·οιο τοι·ιιιο οι οιιο|ιοιιτοιο
ετοιοε, οοοΙοτιιοιΙοε οοιιιοιο ιιο Ιοοιοοεοε, Νοε νοιιοοιοοιοτ οιοοο οιοοο
ιιοτιοτοιιι, οι οιοο οιοοο ιοοοτοτο οοιιιοΙοι:, νοιιοτο!ιΠοε Ε”ι·ο.ιτοε; νοεοοο
οι οιιτιοιιι νοοιιιοε οι·οοοι·οιιοιιιε Νοειι·ιιο ιο ροτιοιο «ποιοι οοιοι·ιε νοοιι·ο
οοο ιιοΒιιοιοοε. 8οιΙ τοιοοο οοο οοοοιοοιοοε ιιοιιιιο, οιοοο ιιοι·οτιε οοο
τιιιιο ιιτοοιοοε Ιονοιοοε οοιιΙοε οοετι·οε ιο ιοοοιοιο, οοιιο ιο ιοοιιο τοι·ιιιο

ιιεροτιτοιιοοε ορροτιοοιιιο οιιροοιοιοοε οοιιιΙιοιιι. Διιοι·ιτ ΒοοΙοειοο εοοο

Βοοε, οσο-ιι οοιιιιιιιοτι Νοειι·ιιο, ΕἱοειμιοΝοε νἱττιιιο το!ιοτοιοε πο οΠὶοἱο
οι οοοοιιιοιιιι ΑροετοΙιοι Μιοἱειοτιι οιιΠιιιι οΙοοο ροτιοοΠ οιοτοε, οιιΠο
ιΙοιοι·τοοιι ιιιινοτειιοε. Ιοοοοοοε οιιτιοιιοοοτοοι εοοΒοἱε, οοο ροι·Γοειι (Ποιο
ιιιΠε “πιο ω, ιο οιιοτοιο ειιονἰτοτἰε οεοοοιιοτ οι! Ποιοιοοιο, ιΙΙοιιοο οιοο
ιοτι νοιοτ ειιοτιοοιο ρΙοοιιιιιο ετονιεειοιιιε, οοἱοιιε ρτοοιιιοιιτ, οοοοοιιο ἱιο

ιιοοιιοοι, οοΙοιοἱτοιοε ρι·οοιιιοε ιινοτιοι; οιοοο ιιοοοιιοοιο Βοοοιιεειιιιιιο θοοι
ιι·ιοΞε Ποἱ Μι οιι€ιοο ιιοοοιιοοΙοιοο οιιιτοοἱοἱο, οι οοοιιεοιιοιε ΑροετοΙἱο
Ροιτο οι Ρο.οΙο εο!ΤτοΒοοιιοοε, οοοοοοιιτ ΒοοΙοεἱοο εοοο ιΙο οοοι·Μεειιοιιι
ἰοἱιοἱοἱε τοίοι·το νιοιοτιοιιι. Ειιοοι·οοτ ιιιιοοο.οι!ο ιο ιιιιιιοιοιο Ποοε, !ιοειοε

.οοο οιο οοιοἱοἰε το!ιοιοοιε οιιοἰοἱιιιο οοιιοΙοοιοε, ιοιι!ιο οι οοίοι·ιιι οι Εο

οΙοειιιοι ιοο!ιοοιοε ιο ίοι·τιτοιΠοο οι·ιιοοιι επι οιοροι·οοι οι οοοιοτοτ, ω,
«οιοο οοιιιιε οι ορτοιοοε οι οοεοιοιοε, οΜοοο 8τοιἱιιο Ιοιοιοο οοΠοειι·οιοε
ιο νὶοιο ιοοιιιιιιο οι νοι·ιτοϋε οινοε ιο ιοιεοι·ιοοτιιιιι οΙοιοοοιιεειιοο

ιι·οοιιοοι.

Θ. Βι·Ιιοιιτοι·ιιιιε «ω» ιιΒροοΙιο|ιοιι .Αιιηιι·ιωΙιο
νοιο Π. Βοοοιοοοτ Ι86Ο ιο ιιοιο Γεειοοοιττοοοι·ιοΓο οοο Ιιοοιιιν. ΒιιοΙιοίε ννιΠιοΙιιι

ΕιοοοιιοΙ οοο Μοιοι οσοι 22. Γοοτοιιι· 1881.

(Με οοιο Μι·οΙιΙ. ΑιοτοοΙιιιτ πο· οιο Πιοοοεο ΜΜΜ 1861. Μοτο. Π!. Ντ. 2.)

Ποτ Ιιοοιιντ. ΒΕεο!ιοΕ οοο Μπι” @οι ιο εοἰοοιο ΒτοεειιτιἱΒοο Γοετοο
ιιιτιοοοι·ιοίο οοο οιοεοοι .Μοτο οιοο ΕτΜάι·ιιο_ο όοι· οϋρειΙιο!ιοο ΑΠοοιιιιοο

νοοι 17. ΠοποιοΙιοι· 1860, νοε οοο: Ηοοοινοτοιοοιοο Ηοτι·ο Βιεο!ιοί
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Οοιοροιιιιοιι με!» επι ιιιι όει· Πιιιιιι όιοεοι· ΑΠοοιιιιοιι Μιοι· νἱοι· Ριιιιιιιο:
άιο Ει'ποι·ιπ'ο άοιιία·Ιιοι· Καπιπιοι·π ίπ άιο ΒοοΝο άει· ΙΩ”ι·ι|ιο, Με Τιοιιιοιι
ιιι ΓιαπΙιιοαΜ Μπι ΙΜΖΙοπ ιιιιιι οιιΜιοιι Μο Μισο” ο" Κιιοιιο ιιιι
Μαιωιιιιιι ιιιιείιιιιιιιοιιοι ιιι νοιιιιοἱιοιι. πω· Βοιιοιι Μ”, απο οι Μπι
άειι!.π·Ιιοπ Καποιοι" ιιι οιιιιιιιιιΒιιοΙιετοι Ψοἰεο ιιι θοιιιϋι!ι τσιπ.
,.Ποι ιιοιιιι;ο ω", οσοι σ” Είι!επόιίο/', Πεμ νοι Αι|οιιι Μιοι

ποιιι· νοι·ιΙοιΜΜιο ιιιιιιιιιιιοι, Μο ιιι νιοΙοιι Ι.ιιιιιιοιιι Ειιιοιιιι”ε Μιοι· Με

θετικά! ιιιιιι Μιοι Μο Βοο!ιΖε άει· Κιιο?ιο νοι·ιιιοιιοι εοἰοιι. Ι)ιιιιοι· ιιοιιιιιιο
Με ίοιιεοοοιιισιο Βοοιιοιιοιι, ιιοιι ιιιἱι ιιοιιι ιιιιοειοιἱειιιιοιι ΒιιιιιιΙο ιιιι€οεοιιιο8
οοποπ Ροι·ιι·ά_ροπ Μιοι· ΒιιοΜιοιιο ΒιιιΒο ιιΠο ιιἱιιιιοιιιιο Κιοι'ι ιιιιιιιεριοοιιοιι

`

ιιιιιι Μπι ΑιιεοΜιιοε ιιοποι· 7οι·2ιάρο ιιιι νοιιιιικιοιιι. Που ιιοι'οιοιι θιιιικΙ
ιιιοιιοι Βιοιιιιιιι€ Βιιιιοι ιιοι |ιοιιιΒο ω" ιιι άει· Με ιιοιιι Ρι·οιοοιιιιιιιειιιιιε
οιιιειιι·ιιιιΒοιιοιι ίιιΙεο!ιοιι μα”, ννοιιιιοιι Με Κιιοιιιι, οιιιιο Βιιεεοιοιι Ζιι
ειιιιιιιιοιιιιιιιι€, ιιπ Βιιιιιιο Με νοι·οιιιιιοΙιο θοοοιΙεο!ιιιίι ιιοειοιιο, άιο Ιιοιιιο

οιιιιοιοιι Βοιι|ιιο ιιοοιιιο, Με οιοιο!ιο ιιιι· πιο Βιιιιιιο νοι·Ιιο!ιοιι εοιοιι, νοκ
ω» ιιιιο!ι «Πο ιινοιιιιο!ιο θοιιιιιΙι οιιιοοιιι€ Μο ΒιιοιιΙιοΙιοιι ΑιιδοΙοοοιιΙιοιιοιι
οιιιιιοιι Ηιιιιιο. Πιι€οΒοιι ιιιιιιο ιιοι· Βιιιιιιο!ιο Βιιι'ιοι· Μο Ι(ιιο!ιο Με οιπο

ννιιιιιιι πιιά νοΙΙΙιοιιιιιιοιιο ΠοεοιΙοοιιιιι'ι οιιι€οεοι;ι, Μο ιιιοιιι ιιι Βιιιιιιοε

ἔιοιιεοιι°οἱιιΒοεοιιιοεεοιι, ιι
ι

ιιιιοιιι θοιιἱοιο Ιιοιιιοι· οιοΙιΙιοΙιοιι Μιιοιιι ποιοι

"πω από ιιοίιι€ι ω, Πιιο θονιιιΙι από Πιτ Βοοιιι πιο Ι·ΙοιΙο ιιοι Μοιι
ειιιιοιι ΜιοιιιιΙ ιι-οι ιιι πω. Πι Μοεοιιι Βιιιιιο ιιιιιιο Οιιι·ιειιιο Μο Μοι
Πιι|ιοιι Ψοιιο πι ιἰοιι ΑροοιοΙιι Βοειιι·οοιιοιι: ,,Μἰι ιιι ιιΠο θονιιιιι ΒοΒοιιοιι
ιιιι ΗἱιιιιιιοΙ πιιά Με Βιιιοιι. Οο!ιοι Μπι Μπι Μπι Ιοιιι·οι ιιΠο ΉιΙΙιοι, Ιοιιιοι
οιο ΑΠοε ιιιιιιοιι, νεο Μι οιιιιιι ΙιοϊοΜοιι ιιιιιιο“ 4); πιιά ιιιι θοιιοιειιιιι ΒοΒοιι
«Πωσ Ψοι·ιο ιιιιιιοιι Με ΑιιοιιιοΙ. εοι!ιοι ιιιι ΨΜοιειιιιιο!ι Βοι.ιοιι Πιιιιιοιι
πω! Χϋιιι€ο, οιιιιο Γιιιιιιιι νοι· Βιοιιιιιι€οιι από Βιιοΐοιι, Με ιιιιιοιι Μιοι

ιιιιοοιιο Αιιιι ι'ιοιιιιι€ ιιιιεοοιιιιι.
Μι ιιιιιιιοΙιο Ιιιιιιιιι ει: ιιιιοοιι, ιιιιιι ιιιιιιο απο ιιι ιιιιοοιοιιι ιιοιιιοοιιοιι

νιιιοιΙιιιιιιο ιιιοεο Ψοιιο οποιοι. Βοι· ιιοιιι€ο νιιιοι· ιιοιιιει ωιιιιι·ι, ιιιιοο
οι ιιιιιο!ι άιο νοιοιιιι€ο ιιι ιιιιιιοιοι· Κιι·οιιοιιιιιονιιικ, ιιιι ΒιιιΜι!!ιαπι Ποί
ει”, ω" νοιιιιιΙιιοει ιιιοιιιοιι ω. Ψοιιιι Μι· ω” Ιιοάοιιιιοιι, ιιιιειι ιιιιοιι
ίπ απαιτει· Βίϋι:οιο, ιιιιιιιοιιιιιο!ι Ιιοι πιοιι Ιοιιιιοιι Καιιιιιιοιυοι!ιαπάΖωηρω,
Μιιιιιιιιιο Αιιειοιιιοιι ἔοιιοιιτι Βοιιιιιιιιιι ννιιιιιοιι, .ι

ιι ιιιιοει οιο ιιι οιιιοιιι Βιοεεοιι
'Ι'ιιοΠο ω» ιιοιιιοοιιοιι Ριοεεο νοιιι·οιοιι ειιιιι, 80 ιι6ιιιιοιι Μι· απο ιιιοιιι
νοι!ιοιιΙοιι, ιιιιοε εε ειο!ι ιιιοι· νιιιιιι·ιιιιίι ιιιιι οιπο ιιιΙοοιιιοιιιο ΑιιΒοΙοΒοιιιιοἱι
ιιιιιιιιοιι, από ιιιιειι :Μο ΚοιΣΙιο!ι“|ιοπ ίπ ·Βοαι'α·Μαπά ιιιιιιιι ιιιιίιιιοιΙιοιιιιι

8οιιιιΒ ω: «Πωσ ίοιιιιΙΙιοιιοιι Βοοιιοιιιιιιι.ιοιι πιο, ιιιιιοιι Πισω οιιιειο!ιιοάοιι
Βοιιιι€ οιιιΒοοοιι ιιοιοιι ΒόΒΒΦΠ· Ψοιιιιι ννιιι‹ιο οο ιι

ι

ιιοι· 'Γιιιιι ιιιιι 6ο:
ιιιιιιιοΙιοοιιοιι Κιι·οιιο ιιι ΠοιιιοοιιΜιιιι Ιιοιιιιιιοιι, ινοιιιι _ιιιιιιι ιιιοιιι ιιιιι· Διι

ι'αιιΒοιι Μάιο ιιιι·οιι Ζιιειιιιιιιιοιιιιιιιι€ ιιιιι Δω Ριιιιιιιο νοΙΙΙιιιιιιιιιοιι :τι η

1ιοιιιοιι, οοιιιιοιιι ιιιιιιιι ιιιιιιιιι οιιιοοιιιοο Αοιο σ” νοΙιιιιιιιοιι θοινιιΙι πιιά
Μπιλ Καιππιοιιπα]υισ”!ϋ2οπ ιιιιοι· Βοοιιιιιιιιιιοιιο ιιιιοι· νοιΕοεειιιιο ιιι Βο
ειιιιιιιιοιι? Ψιι νιοΠοιι ιιιοι· Βιιιιι ιιιινοιι ιιιιοοιιοιι. Μο Μοοο Αιιιοιιιιιιιιι€οιι
ιιΠοι· νοιιιιιιιιιιιιιι€οιι ιιιιι ω" ΟΙιοιιιιιιιιιιο ω· Κιι·ι|ιο, ιΙιοεοε ρο7ιάσ.ιψε
ιδ'ο7ιο!!οιι πι' ιιιιΒοοοιιΙοειιοιιο Οοιιι:οιιιιιιο, ιιιοειοει ΒιιιιιάεΒιιιιοιιο νοιιιιιιιιοιιι
μια ιιιιιιιιιβωι νοι·οιΒιιιιιΒιιιιε εο!ιοιι οιι οιοιι εο ΜΗ ἴἰιιρειοσἰιἰῷΙιοι`£
πιιά Γει'πάιο!ψ|ιοίί μεμε” απο Κα!!ιοΜιοιι Μ. Πιηιοοοιι ιιιιιοεοιι ιινἱι· _

η Μια. πο, ιιι-ιο.
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ιιοι·νοι·ιιοιιοα, όαεε όικ·ια οιπ Λαμια' ααι' όιο νει|αι·ωπο ααό όιο Βοοιιισ

σϊε!!απ_ο όει· ια!ιιοίι'.ιοΙιεπ Κι'τοιιε πιω! Παει.
@κι ι)ιααο ετοιιοα τω: επει'επι·, όαεε όιο νοι·ιιιαόααΒ και οια

ποιαοα 'Ι'ιιοιιο όει· Κιι·οιιο ιιιιι «και οἱαοα ειοιιιιιαι·οα Οοειιιααμο, όοαι
Ραρειο, πιο ιι'οεοα όει· Κειιιοιιεοιιοα ι(ιι·οιιο μεσα; ιιιοεί!επ.υ, όιιεε αιι
Βοεοιιοα νοα όοα ιιιι€οιιιοιαοα (ιιι·ααόεϊικοα, οιαο ίοειο, ακνοιιοιιοεο (ιιι·οα$ο

εννιεοιιοα ιζιι·οιιο ααό Βιιιατ τα αιιο αιοαιιιειιοα Νοιιοανοι·ιιαιιαιεεο ικειιοι·
αοοιι αιοικ; Βοι'ααόοα Μ. Ψαε αεκ όιι αιιιιοι·, αιε οιαο ιι·οααόιιοιιο ναι·
ειιιαόιΒααΒ αια όοιιι ΟΒοι·ιιααιιιο όει· Κιι·οιιο? Βο κι εε ααοιι νοα 5οιιοι·,
Με ια όιο αοαοειο Ζω, οιιαο Ψιόοι·ηιιαοιι €οιιαιτοα νιοι·όοα. νοκ ιιιι·οαι
οιαοαιιιοιιοα θι·ι1αόει·. νοια ιιοιι. Βοαιιαοιαε Με μια, και όιο ικαιιιοιιεοιιο
καιω ια ι)οαιεοιιιααό ποια ια όει· ιααι€ειοιι νοιιιιαόααΒ αιιι όοια Ρερειο
Βεειααόοα, ααό εοιτ νιοιειι όιιιιι·ιιααόοι·ιοα κι ιαεα εε κα· ειι€οιαοεεοα
€οιιαΙιοα, εκ εαιειοιιοαόοα θι·οαπειι·οιιιΒιιοιιοα ιιιιοι· όοα ιζιιαι'εαΒ όει·

8καιιιιαα ααό ννοιιιιοιιοα ίιονναιι: θοποοπια!ε ια Βτααόο πα ια·ιαμα.
ο Μ; οε αιιιιιοαιιιοιι ααοιι κα Ααι'ααΒο όιοεοε ιιαιιι·ιιααόοι·ιε Βοεοιιοιιοα
ααό εΠαιιιιιιιοιιο ΒοΒιοι·ααΒοα ι)οαιεσιιιααόε ιιιιιιοα, οικιο ιι·Βοαό ειαοα

Ψιόοι·ερι·αοιι, ααι· θι·όααιια· όει· ιιιι·οιιιιοιιοα νωιαιιαιεεε ιιιι·οι· ιιαιιιοιιεοιιοα
Παιια·ιιιααοα, ιαιτ Βοια νοι·ιιααόοιι:. Μαι: ιιιοιι Με όιιιιιαιε αοοιι Μ· εοιιιει
νοι·ειΕαόιιοιι ααό αια όοι· Ύοιἰοεεααἔ ααό όοαι Βοοικειιοειααόο όει· κακα»
νοα ΜΒΜ: 8οἔοιιοα. 8ο νοι·ιιααόοιιοιι ααοιι όιο ΒοΒιοι·αιιΒοα ια όει· (Πιο:
ι·ιιοιαιεοιιοιι Κιι·οιιοαρι·ονιακ νοαι .Νικο 1817 Με 1830 και όοια Ρορειο
οικιο ιι·Βοαόννοιοιιο ιιιαιιιιεοιιααα; νοα ααόοι·ει· Βοιιο, ααό όιο οι·ειοα Βιιιαόο

νοι·εειαιαιαααοα κα θι·οισιιει·πομιιαια Πεπειι νναι·οα όααιαΙε εο εοικ· νοα
όει· Αιι€οαιοεεοαιιοιι όιοεοε νοι·ι'αιιι·οαε όαι·οιιόι·αιι€οιι, ααό παΒιοιοιι εο

ννοιιιννοιιοαό ααό ιιιιιι€ αοαοα ιιιι·ο ιιαιιιοιἱεοιιοα Μιιιααιια- Βοειααι, όαεε
εια και όσα Ααιι·οΒοα όσοι· ιιιιιιιοιιεοιιοα Βορατιι·ι:οα νοα Μαιο:: ιιαι' Βο

εοιιιοααἱΒααΒ όοε Αιιεοιιιαεεοε όιοεοι· νοι·ικιαόΙααΒοα οιιαο Ψιόοι·ειιι·αοιι
ααεοιιιοεεοα.

Επι: εοιι Αιιεοιιιαεε όοιι δειοι·ι·οιοιιιεοιιοα Οοαοοι·όαιοε ιιει ιααα ααιοι·
Βοααιιαικ; νοι·ιιααόοαοι· Βοιόοαεοιιαι”ιοα, ααό ννοιιι οικιο Ζννοιιοι ια ΓοιΒο
Βοαιειαεοιιαιιιιοιιοι· νοι·ειααόιΒααα ία _οε7ια”ιαεα θεσε!!ιοιια/ιεα, θοιιαεεις
ιιοιιοα και Αι·ι ιιιιοι· ιοόο Βιιιιωιω νοι·ειιιαόιεαα8 και όοια Ρερειο νει·
ιιι·οιιοι ααό όιιιικι: καΒιοιοιι όιο Βιοιιααι.; όοε Ραρειεε Μα· κακα €1α:ειιοιι
ιααοι·ιι·ι. ι)αι·ια Ματ ειπα· οιαο Βοειι·οιιααΒ ααεοι·οι· Μιιιαιωι ι2.ι·ίε2επεμ
Ψιι· ιιϋααοα πιει· όιο νοα ααε οοιι·οαατοα οιιι·ιετιιοιιοα θοαιοεειοαοα και
αϋιιιιΒοα, .και οιιοα νοια ιιοιιιΒοα νοτια· Βοιιι·ιιαοιιτοα Ψοι·ιο: ,,Μιι· απ
ιιιιο θονναιτ €οΒοιιοα; μια ικα ααό ιοιιι·οι αιιο ιιϋιιιοι··· ια ααεοι·εια διααο,
νοιι οιιιοι··όοια ιιι. Ροιι·αε ααό όσα ιιιιι·ιΒοα Αροετοια ιιιιοι·ιι·εΒοαοα ιιοιι
ιααοικ: :ια νοι·ειοιιοα, όιο αοοιι μια νοα ιιιι·ιια Ναοιιιοιαοι·α 8ειιιιι ναό,
να ιιοικια ιιιιοι· όιιε Βοοικ αια νοι·Ιααμοα, όαεε ιοίι· όιοεο Ψοι·ιο κα
Καιιιοιιεοιιοα 8ιααο |'ϋι· και: νοι·ετοιιοα αστεια, ααό όοεα ααεοι·ο νοααιιι
αιεεο όαι·αιιοιι Βοοι·όαοι ννοι·όοα; και· ιιιιιιοα και όαε ιιωιιι νοα ιιιαοιι
εαόοι·ε, αιε ιιοιι όοιιι Ψο€ο Ποιοι· ι.ιοιιοι·ιοαΒαα8, όιο Ααοι·ιιοααααε όει·

_Ααιοι·ιιϊιι: ιιοιι Ραρειοε εια ίοι·όοι·α, ααό ννο ννιι· ιιοι·αι”οα ννιιι·οα πα όοι·

ειιιαιιιοιιοα ΠοεοιιιΒοιιιια8 ια Βοαιεοιιιααό ιαιιιιαννιι·ιιοα, όιι ιιιιιεειοα να·
ιιιαοιι Με" Βιιααι ιεεεοα, ιικ·ο ιΞιι·ιιαόει“ιιιο 8οιιοαό πα ιααοιιοα, - ααι
Βοιισιιι·ι ειπα· ιιιιικαι και· Κατιιοιιιιοα »πιο και εοιι όει· Βοι'οι·ιααιιοιι,
εοαόοι·ιι νοα όιι ικα ννο ιιααι ιιιι·ειοαιααιο όιο Βιιιικιιο οιιιιετιιοιιοι· θιιιαιιοιιε
Με» ιιοιι καιω δοεαε πι' όοαιεοιιοι· ιιι·όο ααεεοερι·οοικια ω, να όσι·
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ει·ειε ιιιιεει·ει· «ιετιτεε!ιειι νοι·ι'ιιιιι·ειι εεἱιιε Κιιιεε «του «Ήεεειιι Νειιιειι Ιιειιείε
ιιιι«ι «Με «Πε 'Ι'ειιίε «Νεα 0!ιι·ἱε«ἱ ιιιιΕεειιοιιιιιιειι ινιιι·«ιε, «Με Βεε!ιι:, ἱιιι
Ρερειε ιιιιεει· Βιι·«:Μιε!ιεε 0!ιει·Ιιιιιιιιτ ιιιιεεει·ικειιιιειι Με «Πεεειι ιιιιεει·ειι
θι·ιιιι«Ιειιω ι1!ιει·εΙΙεεΙ«ειι«Ι επ ιιιε«ι!ιειι, ιιιι«! ενο ιι·Βειι«Ι ειιι Ρι·οκεειειιτ
Βει·ιιίειι Με, «ιιι «Με θεεει:ιεειι ειιιεε «ιειιιεε!ιειι Βειιιεε πιιτειιενιι·Ι«ειι, «Με
Με ει· Βεἱ θι·«ιιιιιιιε ετ«ιει!ιεΙιει· νει!ιεΠιιιεεε, «Πε «ιιιί «Πε ΕετιιοΙ. Κιι·ειι«ι

`

Βεειιε !ιιιΙιειι, «Με Ρβίε·Μ, «ϋε.σε απεει·ε ΐει·Ιιι“π«ίαπε πιἰ£ Βιιιιι επεπει·
Ιφειιπεπ. Βιιε εΠειιι ιετ πω' ΙιεΙ«Ιειι Βειι:ειι ι·εε!ιτ ιιιι«ι ε!ιι·ΙιεΙι.
Με, ΘεΙιεΙιτε, ιιι _ιειιειιι Βεειι·ε!ιειι, «Πε ιιΝειι ΒειιειΙιετειι Βιιιι«ιε,

ενεΙε!ιε «Πε ειιιεεΙιιειι ΤιιειΙε «Με ΕειΙιεΙιεε!·ιειι Κιι·«ιιιε ιιιιι: «Με ινιιιωι

ιιιιιιιιτε νετεἱιιἰΒειι, Με μι· ιιιεΙιτ ιιιε!ιι· νει·|ιιιιι«!ειι ειιιιιιεεΙιειι, Πεμ εΙΙεἰιι
ιι«ιε!ι ιιἱεΜ «Με @Με Πιιι·ε«:|ιτ σε ΒἰεΙι€ειιε, ιι«ιιι ενειεΙιει· «Με !ιει!ι€εΜε Με: Με. Εε εειι08τ ι!ιτ ιιΜι2, «Πε θΙιε«Ιει· «Με Ι(ιι·«:!ιε παπι ἱἱιι·«ιω
εἰεΜΙιετειι Ηιιιιιιτε ε!ιειιιι·ειιιιειι, ε«ιιι«ιει·ιι «Πε εε ε!ιεειι·ειιιιτειι θΙιε«Ιει·
εεΠειι «ιιιιιιι ειιε!ι !ε«Ιιε!ιε!ι «Με ενεΗΙιεΙιειι θεενιιιι; ιιι ἱΙιτειι Βιι·ειιΙιε!ιειι

νει·ΙιεΠιιιεεειι ιιιι€ετεεοι·«ιιιει: ενει·«Ιειι. Πιτ 080! εε _ι
ε εε!ιοιι νιεΙΓεε!ι Βιε

|ιδι·ι, θεΙἰεΜε, «Ιεεε «ιιι«:!ι ιιιί8 Βιιι·ειιι Βίε«.·Ιιο/ ιιιιεΙι «Πεεειι ιιειιειι «Ξεσπά
ιιι'ιτεειι «Πε Βεειει·ιιιιε ιιἰεΙιτ ιιιειιι· «Ηιει· |ιιι·ειιΙιεΙιε ΑιιεεΙεεειι!ιειτειι νετ
|ιειι«ιειιι «ΜΗ. Βιιε εοΠ_ειιιε Βιιτννιιι·«ιι€ιιιι€, ειιιε Β«:Ιιιιιεε!ι Με! Βει·
Βιεε!ιοϊ Μ ιι

ι πιει· εἱιι Πιι€ει·ι!ιιιιι ιιιι«! Ιι«ιτ !ε«ΠΒΠ«:!ι επι Βε!ιετε!ιειι! Ε”ι·ειιι«ι!ι,
θειιεΙιτε ιιι ειΘιεπι Βιιιιιε, «Μι Πιτ ΑΙΜ Ι«ειιιιει, Μ: «Με Με Ιιεειι·Μειι.
Εε Με ιιοε!ι !«ειιι Εει!ιοΙιεεΙιει· Βιεε!ιοί εειιιε Πιιτει·τ!ιειιειιρ0ιε!ιτειι 8εΙειι€ιιει:,
ω” Βε!ιειιιι€ει, «ιεεε ει· Με ε«ιΙε!ιει· πιει· νοιιι Ηειιιετειι θεεε0.4ε ειι0ιιιιι«!ειι
εεἰ, εε Ιιιιιεε «Πεεε ιιιεΙιιι «Με εϋιιΙΕ«ιιιειι θι·«ιιιιιιιε κινι«ιει·ερι·εεΙιειι. Βει·
Βιιτ!ιοΙιεε!ιε Βἰεειιοί Με εΙιει· ειιεεει·«Ιειιι εἱιι Ναι.·Ιι/«ιζρει· εεε ΑρυσΙεΖ ιιιι«ι
»ιιι Πιι·ει· Ύ«ι!!ιιιε«ιιιι: ΙιεΕΙει«ιει. ΠΕεεε Αιιί0ιεειιιιε «ιει· ΜεεΙιεΒιειιειι Ψϋι·«ιε

Βειι6ι·ε 8!εἱ«ι|ιϊιιΙΙε ειπε Ψεεειι «Με Βετ!ιοΙιε«:ιιειι Κιι·«ι|ιε «Με πινει· είε

Ιειιἔιιε€, ιετ ιιιεΙιτ ιιιεΙιι· Κε0ιοΠ!«. νοιι «Με 800.000 Βιιιενο!ιιιει·ιι «Με

θι·οεε!ιει·εε8«Ιιιιιιιε ειιι«! 220000 θΙιε«!ει· «Με ΒιιιΙιεΙιεο!ιειι Κιι·«ιΙιε, ιιιι«ι
ιιΠε «Πεεε, Με εει·ιιι€ε ΖιιιιΙ ιιιι€Ιειιιιι€ει· Κε0ι«›Μειι εΙιεει·εε!ιιιετ, Βε
ιι·εο!ιτειι «Με Βιεε!ιοί Με «Με, εεε ει· ιιιι.«ι!ι «ιει· ΙιεΙιι·ε Πιι·εε θ!ιιιι!ιειιε
Μ, Με ΝεοΜεΙεει· «Με Διι«ιε2εΙ. Βἰε Ι«ϋιιιιειι εΠετὸιιιἔε ιιι«ι!ιτ νει·Ιιιιιε;ειι,
«ιεεε 1Ή«:ΜΒει!ιο1ιΙ«ειι Πιι·ε Πε!ιει·εειιι.ιιιιι€ εεε «Με ιιιε«ιιιϋΠιο!ιειι επεσε
0ιειΙειι; εἱε Εϋιιιιειι εεε: ίοι·«ιει·ιι, εεε: πωι Πανε Πε!ιει·εεεριιπρ εεΜε
πω! Με εεί θι·σΙπποιε Με" |είι·ι.·Μίε7ιεπ Ψει·Ιιά!!πι3·σε επει·Ι«επιιε.

°

Μ«ιιι εεΠτε «!εεε!ιεΙΙι ΒΙειι!ιειι, εἱιιε Βεειει·ιιιιε κνει·«ιε «ιιιιιε Ψ«ιτννιιι·ί,
ενειιιι εε εἰε!ι ιιιιι Αιι€εΙειςειι!ιειιειι Ιιιιιι«Μι, ενεΙε!ιε «Πε Βιι·«ι!ιΙιεΙιειι Διι

εεΙεεειιΙιεΠειι Με· Κει!ιο!ιεοΙιειι Πιιιει·ι!ιιιιιειι !ιετϋ!ιι·ειι, Με «Με Βιεε!ιοίε
ειιι Πε!ιει·ειιι!«επιπιειι «ι·ειϊειι «Πιι·Ι'ειι. Ψειιιι εε _ει«ι!ι επι ειπε διεπε
ΑιιΙει|ιε Ιιειι«ιεΙτ, ενειιιι (Ξει«ι!ιετι!ειι εεετϋιι«ιει, ΒἱεειιΙιεΙιιιειι 8εΙιειιι νιτει·«ιειι,
«Με «Πε Βεειει·ιιιιε Με Πιι·ειι Πιιτει·ι|ιειιειι νει·τι·ειςε εΙιε«ιιι!ιεεεειιι εε
ε«:Ιιειιιτ «Μια Με: ιιιιιιιϋΒΙΕ«:Ιι, εε ι!ιτ Με Ει·ιιιε«ιι·ιΒιιιιΒ νοι·ειινειίειι, ενειιιι
εἰε ιιιἱτ «ιειιι Βιεε!ιοΓε ειε!ι νει·ιιιιιιι«Ιιετ. 8ο ιετ εε Μπι· ιιι«ιΙιι! Εε Μ
εεε, «Πε Βιιιιεε Ψε!ιτΙιειε ιιιιεειιηιτεεΙιειι: εε ΗΙ«:Ι«ειεΙιτεΙοε ει·Ιιε!ιι: εἱε|ι
«Με Ζειι€ειετ, «Με ει· πιει· σωσει, ενειιιι «Πε Β«·ειετιιιι€ειι Με ι·ει«ι!ιειι

Βιιιι«ιιιιει·ε Με ιιιιτ Κϋιιι€ειι ιιιιτει·Ιιιιιι«ΙεΙιι, ε!ιει· ιιἱειιτ ει·τι·εεειι Εεεε, ενειιιι
ιιιἰτ εἱιιειιι Ι«ετ!ιο!ιεεΙιειι Βιεε!ιοίε ειιι νει·τι·εΒ ιιΒΒεεε!ιΙεεεειι πω. Με:
«Ιεεεειι ε«ιΠειι ενεΙιΙιεΙιε Βεειει·ιιιι€ειι «Πε Ι«ιτε!ιΙιεΙιειι ΑιιεεΙεεειιΙιειτειι ειιι

εειειε «ιιιι·«ιΙι θεεειεε «ιι·«Ιιιειι, «Πε 1ε«ιιεΙιεΙι ιιιιτ «Με Κειιιιιιει·ιι, πιο «Μι
πω· ιι·επι:ρε Κα!ΙιοΜεπ δ'ι'Εε Με δϋιιιιιιε 7ιαΙιειι, Ιιει·ει.Ιιειι ειπε. 0«ιε
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πι πιο π'οι·ποιπιι€, πιο ιοιιιτ ιππτ ποειτοιιτ 'πιο πιιπ ποπιπ πιοπτ πιιπ Ζιοι
πω· νοιιι ποιιιἔοπ νιιτοι· πο τι·οιΤοιιπ ποποιοπποτοπ Βιοπτππις. Καπιπιει·

πιπποκι“ιπ!οπ εοιιοπ οποιο ποοιωιιι πω" ποπ θΙππποπ πω· Κο!ποπποπ,
οππο ποοι.οπι πιο" Οοποππ·Ιιτο πιο! παπι, Μπιτ ποπ οπο" πωπω/Μποστ
Τποεποιείππποεπ πιο θιι·οπποπ ποποιοπποπ, ιπ ποποπ πιο πιιτποιιποπο Κιι·οπο
ειοπ ποινοποπ πιιιι, πο πιιι€ο ιιιιοι·ππποτ ποοποιπο Βοονοπππο ιπι· 8πππιπ
Βοπτιιττοτ οπο.
Ι)ιοποπ ιππο.ι!ο.ι·επ Ππροι·οι·πίζοποι'ιοπ Βοποπιιιιοι· ππποπ ππι· πππ πιιεοι·ο

δτοιιπιιπ πιει· Με ιπποπ πιο ιπποπ, πιο ιπποπ επι· ι·οοπτοπ Ζοιτ Ψίπει·πιπππ επ
δοίιι·ιοπ. Βιο Κιι·οπο ιοπι·τ πππ νιοΙ Πιιι·οοπτ Βοππιπιπ οι·τι·οποπ, πιο ιοπι·τ πποι·
πποπ νο πε θοιτοε ννι1ιο ι'οι·ποι·τ, ποπ πτοι·πιιοποπ Μοπποποπ επ επποπ, νοπ
ιπποπ πιοπτ οι·ιπππτ ιπτ. πιο πιιπποπ πιιποι· €οππιπιο; οι·τι·ιι€οπ, πνοπιι πιπιι
πιο πιι·οπιιοποπ Απποιοποπποιτοπ ποι· Ι(πιποιιιιοπ πιοπτ ιποπι· ππι·οπ Ποπ
οοιππτο ιπιτ ππποι·οπι ποποιιιΒτοπ πιοπιππι·οπ Οποιπππιιτο οι·πιιοπ ω. 8ο
πππιιιιΒ πιιπ ίοιππποιι€ πιοποι· δτπι·πι νιιιετοι· Βοιποπεοππίτοπ Βοοοιι πιο
0οιιοοι·ποτο ιιποπ πι, ππι· ιοτπτ ππι·οπ πιο ννοιι πιοπτ, - πνιι·.ιιϋπποπ οε
οι·τι·πποπ. Πιο Χιι·οπο ιιοππ πποπ οππο Οοποοιππτο ποπτοποπ. Βε ποπιι

ποι;πι· ανοιιοιποι'τ οι·εοποιποπ, οπ οε πποιπππρτ πι πιο Κιι·οπο πιπιπι·ππιτ
ποιΙππιπ Μ, Οοποοι·ππτο πποπποπιιοπεοπ, πο ιπποπ πο οιπο ιπποι·ο σοπ
οοι·ποιια πιοπτ πιο ποπποπ ιπτ πππ πιο Κιι·οπο ποποι· Ποιππι· Μπιτ, 8οι.ιοπ
ει·οεπο Οοποοεειοποπ ππι· α·ποιπποπο Ποποπιοιπτππποπ οιπππτππεοποπ. πο
ιιϋπποπ ίοι·ποι· οι·τι·οποπ, πνοππ πιππ οποπ πιιτ ποπ ιιππιποπ ποιπο Ποπ
νοπτιοπ πιοπι· πιιιποπ ω. Αποπ πππ ιπτ πππιιιι8 πππ ι”οιππεοιιο·, οι:
ιιι:ιπποπ οι: οπο: οι·τι·πποπ. Βιο Κιι·οπο ιιιιππ πιιοπ οππο (ιοπνοπτιοποπ
ιιοετοποπ.

Ψοππ πιππ πιιοι· ιιιιτ ππι· ππτποιιεοποπ Κιι·οπο απο |οι“πποοποοι· θε

σ·ίπποπο ποιπο ι'ι·οπππιιοποπ νοι·πτιιππιπππποπ ιποπι· πιιπ, πο πιιιτο πιππ

πιο ι'οι·π νοπ πιιοπ Βοποτπιιοποπ Βοπτιιπιπππποπ, πιο ιπ πιο νοι·ι'ππεππΒ
που ποτποιιποποπ Κιι·οπο οιππι·οιι”οπ πππ Βονι·ππι·ο οι ππι·οπ πιο Οποτε
8οπππο νιοιιιιοπι· ι·οπιιοπ πππ "Μπιτ πιο 8οιπετοτπππιπποιτ, πιο πιο ιιποπ
πιιοπι ππτιιιιιοποπ πππ ιιοπιτιιιοπ Βοοπτο ίοι·ποι·π πππιι, πππ ιπι·οιπ Ψοποπ

πππ ιπι·οι· νοι·ιπεποπο πποπ ίοι·ποι·π ιιπιιπ πππ ιπποπ. Ψοππ οπο: πτπττ
ποπεοπ πιο πνοΙτιιοπο Πο·ινπιτ πιοπ ποπ Βοοπτ ποιΙοεοπ Μι!. ππιοιι οιπ
ποιτιἔο (ιιοποτπο;οπππο· ιπ πιο νοι·ιπππππΒ πω· Κιι·οπο οιιιππιιιοἱιοπ; πνοππ

πιππ ποποι· πιο Κιι·οπο ππτοι· Απεποπιποποεοτιο ετοιιοπ «πι, πο πϋπποπ
απ· οιπο ποιοπο Αππιπποππο πιιπ υψηπιιπιοι·ι πιο· Μ! .4πεοποπ πιι
ι·ποπιοοίπεπ. Ιπ ποιοποπ ιππιοπ κινοι·ποπ πιο ποπ Κππιπιοι·π πιοπτ πιιιιποι·
πιο ποπ Γιιι·ετοπ επιποπ: ,,ιιιοπιιππ, οπ ιπτ πππ πιοπτ οι·Ιππι›τ.“ Μη οπου
ποπιπιοιι, νοπ πο οπο, (ιοιιοπτο, ποπ ρι·πονπιοππιιτ, (ιοττ 'πιο πιοπτ ππιποπ,
ππεπ πιο ποτποΙιεοπο Κιιοπο ιπ ππποι·οπι ποπτιιοποπ Ύπτοι·ιπππο ιιποι·

νιιιτιπτ ννοι·πο. Ψιι· ποιιοπ οπο”, ππππ πποπ ιπ πιιεοι·οιπ ποπτποποπ Μπι
πω· Ποιπτ πω· θοι·οοπτιπποιτ οππιιοπ πιο θποι·ππππ οοιιυιπποπ πππ πιιποπιοιπ
πππ Τι·οιποπ οιιιοι· Ρπι·τοι πππ ιπι·οι· Ρι·οεπο νοι·πι·τποιιοπ 'πιο, πιο ιπ οιποι·
Ζοιτ, πιο οποιοι· νοτοι·ιιιππ πο ποπι· ποι· Ειπτιποπτ ποππι·ι', ππι·πιιτ' πππΒοπτ,

ιιποι·οΙΙ Ηπππ πππ Ζννιοτιποπτ ππποπειιοπ." Βοννοιτ ππι· Ι·Ιοοπννιιι·πιπετο
Βιποποι' νοπ Μπιππ ιιποι· πιοποπ Ρπππτ.



830 ΜΙσοπιισ Ρομπ Π! Π. π. Ν. Με”. 1861.

8. πωπαιππιιπι :πωπω ιππποι·Ι ΡΗ «πωπω ρι·ονωειπιπ
Ριηπισ ΙΧ. ε
Λ Ι Ι ο σε ιι ι Ι ο

ΙιπΜιπ ιπ θεπειστοι·ιπ αστειο Με ΜΗΝ. Μπι·τιι ΜΠΟ(ΤΟΙ.ΧΙ.

Ιπππιτ: 1) Με εοπ. ΟΜΙιειπιοπ πππ Με Κιιοιιε. νωππιπω πω· Κιι·επε ιιι πεπ
Αππει·επισ.ιπιιιιιεπ , 2) πω· Βι·ιιοπ πει: πεπρο!ιπππιπππεπ Οοπεοι·ιιετε, 3) Ψοι·ιπ
4ιπεεειτ πω: Με ποπ. πιοιιει·πε σιπιππιιοπι Με πω” πεποΙιιΜτε πω πιο
"πωπω (ΠνιΠεπιιοπ. 4) Βιε Βπιπει:ΙιπιΒε ιπ Βειι·ε!Γ ο" πιιηέει·Ιιεπεπ
νει·ι'ππειιππ. 5) Βει· Ζπιεειε πει· Αιη;ι·ιιιε πεπεπ Με ΡπρωιΙιππι. θ) Όπ
πιπιιΙιεπιτειι, πππ: πιει· Ριηιετ Με Ρι·ιποΙρ ππει·Ιιεππε, Με ει·ίο!,πι·ειοπε Ηπ
εει·εοπιιι;!ιειΕ πεειπ0.ιιιοπιιιιε Με Πει1ηι1ιειτ πεπ Βεπιπεπ πω. 7) νει·
ιι·ιιιιεπ πω! Ειέειιππι; ιιι πεπ ΨιΠεπ Μπα; Με ιππΙι·ειοΙιεπ Βεννειεε πω·
Ι.ιεπε πππ πει· ,ειππιεπ ιεπιποΙιει:πεπ ΨεΙτ. 8) Υει·πτ1πειιιιπ,=; π" ππεει·εοΜεπ
Βει·πππππεεπ πππ νει·πειωιππε α" νει·πειιιππέ πειιπ ΑπΕπεπεπ πει·εεΙπεπ.

ιΈΝΒΙΜΒΙΕΕδ' ΡΒΑΤΒΙΞ8!

(ι) ιπιπιιπιιππι πει·πιπιπε, νεπει·πιιιΙεπ Ρι·πιι·επ, ππσ ιπιπει·ο παπι:
οοπιιιοιπ οι› ιπνιοεπι ρπεποπτιπ ιπτει· νοι·ι€πτεπι ει: ει·ι·οι·επι, ιπι:ει· νιι·τιπειπ

ει νιτιππ1, ιπτει· ιπι:επι οι ι:επεπιπε ρι·ιππιπιπ, πω: ιπιπει·ι·ιιπο. ποετι·π ιππο
εει·ιιπι πε£πτο Μπι ειιπΒιιετπι· εοειετπε. Νπιπππε πει ει; πππ ρπι·ικι
$πεπιπι· @πωπω πιοιιει·ππε, πιιππρειΙππτ, πινιιιτπτιπ, πιποιιπ, πει επ πιω
ιπειιτιπε επποτιεειιππεςπε ποειι·πε ι·ειιΒιοπιε ιπι·π ρι·ορπ€πππ$. Λε ρι·ιπιι
ποειπΙππι, πι Βοππιπιπι Ροπτιι'ειι παπι Ριππσ·εσαι, επιπ Είπει·α!ίσπιο, πι
πωπω, πι: ι·επεπιι οινιΙιτπτε πιο τεεοπειΙιετ ει; ποιπποππι.. ΔΙτοι·ι πιει·ιιο
είιιππιπιπτ, πι: ιπιπιοΒιιιπ οι ιποοποπεπε πειει·ππε ιπετιιιπε ρι·ιπειριπ ιπΦεπι·π
οι ιπνιοΙππι επετοιιιππιπι·, ετ επιππει·ι·ιππι ιιινιππε ποιπι·πε ι·ειιΒιοπιε νιε
οπιπιπο εεινετπι·, πππ ετ υπ 8ιοι·ιππι επιρι.ιιιοπτ, ε: ορροι·ιπππ Μ: πππ,
ππιππε ιπιπιππππι πεπιιπ πΠιιπιτπι·, Με” ι·επιειιιπ, πππεππο επι ππιεπ νει·ε
ππε πσι·πιπ, πππ πππ ιιππιιπππι ιπ Επι: ιποιτπΙι πω οιππι πωπω ιπετιιπτι
πι! Βεπιπε πετει·πιτπιιε ροι·ιππι ρει·άποππιπι·. Βειι ποκιιει·ππο οινιΙιππιπ πει
τι·οπι ιιπιπππιοιιι ιιιεοι·ιιπιπι Μπι! πεππιεεοππι:, ππππποππιάεπι εεεε νει·οπ
ετ πιποει·οπ ι·εΙι€ιοπιε πιπιποπ πιιιι·πιππ1:. Δε Νοε ιιιιειπ επι ωιπω-ε νει
Ιεπιπε, πιει $ι·ιπιπειπιπ παω ι'ιιετπ, «μπω απτο οιππιπιπ πεπΙοε πωπω
νει·εππιπτ, οοπτιπι·ιππι πιοι·επε πετεπάει·επτ. Ετ ππιιιεπι πππ εει "στα πι:
πωπω επρει· ιει·ιππι ι·εΙιπιο πιι πιω θιιι·ιετο Ποπιιπο ίππαιιππ ει: ιππιιπω,

«μπε νιι·ιπιπιπ οιππιππι ίεοππαιπ..ρπι·επε οι πππ, πι: νιτιοι·πιπ εκππιιι·ιπ,
νει·πεπιιε ι'ειιοιππιπ ιπιιε1ι, πρρεΙΙπιπι· Οπτιιο!ιοπ Αροετοιιοπ Βοπιπππ. @πιο
ππτειπ πεπτιεπιιππι πε πε, πιιι ειιτι·π Μπι: επΙιπιε πισω νινππτ, πω: πΙιπε
πεπιπιπνιιππε ιπ οοπειετοι·ιπιι Νοπιτπ ΑΙιοοπτιοπε πιει 9 ΒεοεπιΒι·ἱ πιιπι

ιπιιΙεπιπιι οοτιππεπιεειπιι ππιππππεεειπιι ιιππι·τι 1), πτππε πιο επιπιειπ ποσ

1)Πιε π" ιπ Βεππέ πεποιπιπεπεπ Ψιπ·τε ω» ΑΙΙοοπτιοπ νοιπ θ. Πεοειππει·
1854 ειπιι πιηέειιι·πειιτ πει Πάπια, Κιιοπεπιεσ:Μ Π. Αιιπ. 5. Η π. Ε. δ. 21 Νοκ:
14 πω! Ιππτειι νιε Επιιιι: ,,'Γεπεπιιπιπ ιιπιρρε επ Με επι απο ΑροειοΙιεπιπ Βοπιπ
παπι εποιεειπιπ απΙνιιπι πω πεπιιπειπ μπειτε, Μπι: ειπε ιιπιεπιπ πωπω ιιι·εππι., Μπι:
.μπι ποπ πιει” ιπειεεεπε, αιΙΙιινιο ρει·ιΕπιππι; πεπ ιπιπεπ πιο απο ρπι·ιτει· Ιιππεπ
ιιπιπ εει, ιιπι νει·πε ι·εΠμιοπιε ηέποι·ππιιπ Ιπποιεπτ, πι επ ει: ιπνιεπιπιπ, πιιΙΙπ πω”
οΙιεΕιιπέι οπΙππ επτα: οπιιΙοε Βοπιιπι. Νππε νειο ιμιιε ιππιπιπ πω Μπομπ ιιι ππ_ιιιε
πιοι1ι ιὲιποιππιιπε πεει,ιιππι·ε Ιιιπι1εε φωτ _ιιικιιι ροριιΙοι·ιιπι, ι·επιππιιιπ., ιπεεπιοι·πιπ,
πΙιπτιιπιππε ι·ει·πιιι ιπιπ ιππιτπι·ιιπι ι·πιιοπεπι ετ νπτιεΕπιεπι?“ ειο. νοιιππποπι πι
Με @πιο ΑΙΙποπτιοπ νοιπ θ. Πε1ειπ)›ει· 1854 πιιπειιι·πειιι: πππ ιπιτ Ει·Ιππιει·ππεεπ
πει;Ιειιετ ιιπ Μπιππει· ,,ιωποιεκα 1856. Βι·πτε πειιω 8. 1 π. ΠεπεεΙπεπ θειιππΙιεπ,
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Μιιειιι ι:ιιιιιιι·ιιιεπιιιε. Με πιο ει: Μ, επι πιο ι·εΠΒιιιιιιε ιιιιιιιι Νοε ει!
|ιοιιιοι·ιιεε ι:ἱνΠἰιετἱ ιιειαει·ειιι ιιιιι·ι·ιΒιιιιιιεπι ωνιιιω, ιμιεει·ιπιπε υιι·πιπ ίει:ιε
Μπι πω, ιμιεε οπιπι Με ιπ ιιιι·ι·ιε Ήσει·ιυπι ειι @επι :ιιι σει:Ιοειιιι ειιεε
ιιιιτΜπιιε ιιπι·ιτειιιιπ ιιιιιιιιιειιι, ·ειιιιιε ει! εεπιιε ιινεειιιιε ι:ειΙεπι ιιοοιιιιιε

ιιεει:ι·πιιιιε ιιι ι:οππι·πιεπιιεε ιΠνιιιιιιιιι ι:ιιιιειιιπιππι ιιοεειπτ ιιιιιιιι:ει·ι·, ιιι ειπε

ει·ενιεειιιιο ειιπιιοιειιιιεε ιιιει:ιιΙο, ει: πιιιιιἰπιιι ιιιιιιιιιιπι οοιιιιι!ειο εε ι:ιιπι

ΕιιιιΠετπε οἰνἱΙιιιιιε ι:οπειιοιοι, οιπεπ οποτε το: ιιππιιπειπ εειἰε ιιηιιοι·ιιιιιιε
ιινιιιιιιιιιτ πιεΙε, το: Μει·ι·ιπιεε οιιιιιιοιιι:ε ει·ι·οτειι οι: μιιιωμιι ιιι·οιιιιιι€επιιιι·,
ιιππ: ι:ιιιιιιι|ισ:εε ι·ι:ΗΒιοπι ιιἱιιειιιιε ιιοι:ιι·ιπειι ιιιιιιιἱπο εάνει·εεπιπι·. Λαμ:
Μια· Μια: @Με πεπιιι ιΒιιιιι·ει ιιιιοπιιιιιο νε! ἱρεεε ιιοΙεπιπιιε οιιιινιιιιιιοπι:ιι
πιω:: ιιεπι: ΑιιιιειοΙιι:επι διιιιιιπι ει: τεΒἰοε Ρι·ἰιιι:ἱιιεε Με ἱπἱιει: ιιιιιιιιιιε
ιΙΜι·πειιιπι·, νειιιιι περι:: Νειιιιιιιι ει:σειιιι ιιππ ιιιιιιιοπι ει: τι: ιιι ιιιιι: επι

ιιΙιεειπιιι νειιιι·ιι ι:ιιιιεεεεπ ειιεπι ιιιιιιιε ειἱειιι ιιιιιιι·ιπιιιι·, νειιιιτειιι!εε Ματσε,
οι ειιπιπιιιιιει·ε ι·ιιι:Ιεπιεπιπε ι:ιι ιιι·οι·ιιιιιι ιιιιιιιο, ιιππ ι:οπιι·ε ιιιπιΠεε επεπε
οι νιο!ιιιιοπιιε εΠιιε ιιι·οιεειει.ι ειιπιπε.

(2) Ηειιι: ειιιεπι πιιιιιιιι·πε ι:ΜΠιιιε ιΙππι οιιἱιμιε ιιι:ειΙιοΙἱι:ο ι:πιτπι δινει,
ιιιιιιιειιιιε ιιιιιιιιιιιιε ιι ιιιιιιΠι:ιε ιιιππει·ιιιιιε ιιιιιιιιπιΠε πιἱιιἱιιιι: ιιι·ιιιιιιιοι, οι

ι:ειιιιιιισειι ει:!ιοΙεε ιΙΙοι·πιιι Με: ι·ιιι:Ιιιιιιι, ιι·ειιι:ιτιιι· ειινιιι·επε Ιιιετιιιιτε
ει:!ιοΠε ιιιοιΙει·επιιιιι ίιιιιιιετε, ει!νει·επιι ιμιεπιιιΙιιι·ιιιιοε ι:ιιιιιειιιιε πτειιιιε
ει:ι:ΙεεΞειιιιιιιιε Ήι·οε επιιιΙἱεεἰιιιε ει.ιεπι ιιιιςιιιιειε ιιιιιιΒιιιιιιε, ιιιιοι·ππι ποπ

ιιιιιιι:ἱ νἰιεπι ιιι ιιιιΠὶἱ ιιιι:ει·ιο ει:: ιιι νιιιι:ιιΠε ιιιιιιει·ιι επιπιι, ιιι ειινετεπε
ιιιἱειιι ειιει:ιετιιε Ιειι:ιιε νιι·ιιιι, ιιππ Νοιιἱει οι ιιππ: ΜΜΜ: δειΗ ειιιιιι::ι
τιιΙἱΒἱοπἱιι ιιιετιιιει:επε ι:επεεπι εΙεοι·ιτιιι· ιιιιιεπιιππι. Πωσ ι:ΜΠιιιε ιιππ:
ει:ιιιιιιιΙιοιε ιπειιιπτιε ει: ιιει·ιιοιιιιι επιιειιιιε Ιει·Βιιπι·, ι:ει!ιοΙιοεπι Ει:οιεειειιι

ἰιιειἱειιἰπιἰε ειπε ιιιιεεεεειοπιιιπε ειιοΠει, ε: οπιπἰιι ειιιιιιιει ι:οιιιιιΙιε ει: ετιιιιιε
ει: εεΙιιτει·επι πιει" Εοι:Ιειιιεε εΠιοποιεπι ιιιιπιίππιιιιιιεπι. Ιπειιιιει· ιιιιπι ιιιιιιιιιιιι
ΜΜΜ Ιιιιιιι·ιετοπι ιιεἱΙιιιειιιιιι νει·ιιιε ε: ει:ι·ιιιιιε, ιιπει: πωπω:: οπιιιι:ειιπο
:με ει: ι:ιιι·ιιιι ιιι:νιιιοε εενει·εειιιιιι·, ει: «Μπι Πι:επιιεπι επιιιιει, επι. ε: πω,
ι:οιιι:πι $ειιιιιοι·ε ει: ιιιιιπιιιο ι:εετειιι ιιιιιι!ει·ειιιιιιεπε οπιπι ιιι ι·ηιτειιοπιιειιιιε
νἱοιειιτε οι ἱπιιιιἱιἰ ἱπιιιτιἱιιιιι εΒοιιιὶἱ ι·ειιιιιιιι ι:οιιιι·ε εεε ειΠιιιιιιε, επι ιιιιιἰπιε
νιιιΒεπι ει:ι·ιιιιε; ε: οιιιιιεπι ιιι μιιιιεπιιο ειιοι·ι:ετ εενει·ιιιιτεπι, εἰ επ Με
ιιιοιιει·ειΞοιιιε Εεεε νι:Ι Ιενἰιει· ρι·ιιετει·ιι·ι ει·Μιι·οιπι·.

Β).ΗπἱιιειιιοιΙἰ @τετ ι:ΜΙιιειι μπει πι: ιιιιιιιιειιι Βιιιιιιιππε Ροιιιιι'ειι
ιιπιιι:ειιι ρι·οιεπιιει·ε ιιεπτει·επι, οι οιιιιι εε ίιιι:άπε ι:οποοι·ιΠειιιεπε ει: επιιιιιι
ἰιιἰτε? νει·ε ι·ιιιιπε νοι:ειιπιε τειιιιιιιειιτπι·, ει: ιιεει: διιιιι:ιε δειιεε ειιιἱ

ειοπιιιει· οοπειεΙιιι. διιιιιιιΙεπι :με πιει: οΜΗιειιε οοπιιπεπιει· Μ: ιιετι·ιιιιε
οι ε!τι·ἱιι; ειιμιε Ιιἰιιιοτἱει: ιιιιιιιπιπεπιε οΙιιιμιεπιιεειπιε ιι:ειειιιιιι· ει: ιιι·ιιιιειιι,

ιιπιπιιιιιιι εετειιιιιιε επ εειιοπι δειιι:ιε δικιο ιιι ειειιιιιι:Ηεειπιεε ειιιιειιιιε οι

!ιει!ιει·ειι ι.ει·ι·ει·πιιι ω:: ι·ι:Βιοιιι:ε νι:ι·ιιπι ι·οι:ιιιιιιιιιιε ίιιιεεε ίπνεοιεπι πιοι·ιιιιι
ιιιιπιειιιιειειιι, ιιιει:ιιιιιπειιι, ιιειιἱειιιἱεπι. Α: ιππι ι:Μιιιει.ιε ιιοπιιιιι: νεΙἱι

ἰπτεΙΙιΒι εγειεπιε ηιροειιι: εοπιιιιιι·ειππι ει! ιιειιιΙιιεπιιεπι ει: ίιιι·ιεεεε ιιιιεπι
ιιιι!ι:ιιιΙεπι (ιιι-πει: Ει:οιεειειιι, ιιππι1εειιι ι:ει·ιιι ιιπΜειιι Μα: δεπι:ιιι δικιο::
ε! Βοπιειιιιε ΡοπιιίεΧ ιιοΦει·πιιι ιιππι ιιιι]πιιιιιιιιιι οινι|ιτειε οοπνειιιι·ε. @πιο
Με”, ιπι ιιεριοπιιεειπιε οΙειιιετ ΑιιοειοΙπε, μιιι·ιι”ι·ιιιιι2ίο όιω2'ιιι'αε σπιτι

εε” πιο ιιι πιινοι·ει:ιιπιι!ειοπι Ιι·ι·ιιιππι Βοππιι1Μιοπ νει· θεα εει·ι:ιιιιι€ει·ιιπι οι·ει:πειιιι:ιι,
ηιι·ιιιιιι:π επι:Ιι ει:Ιιοπ επι δει. Αππιιιι.ιιιιιε 1π οιιπ. 29. θιιιιιιι 24 ιιπ. 3 ιιιιιι επιιοι·ο
πιει "Μπιτ ε. ε. Ο. νετποιο!ιπαι: εΙιιιι·ι: ΚιτοΙιιιιιιι:Ιιι·ιίτειοΙΙεικ εοννιι: ω· £'αιεοΜσιππε
Βιιιιιαπιω μι". 1. σερ. 10. ιιιιει:ει 1. πι. 1. - Πει αΙιοπΙ'ιιΙΙε ΙιιεΙιοι·εοΜι·ιεε (Με:
Πιο! ΨαΙιιει· ε. ε. Ο. 8
. 20 Νιιιι: Η: Ιεπιιιτ επι πιο ΖειιΙ ω· ΠΜ. νι:ενιιιιιι€πιιι€ι:
ε. Μ. 149 ΙΙ. 4. ει: σο”. (Αππιιιιιιι ι:. ε. 412.) -
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ίπι'οπό!πίο, πω! φωτο οποίοΣαο Ζαοἰ οι! £οποπσ·ποΡ @απο οοποπ οοπποπ2ίο
Ο|ι:·ίο!ί απ Βοίι”α!.? 1)

(4) Ωω ἱΒΞιπι· οι·οοιππο ροι·ιπι·οιιτοι·οο, οι: εοπίποπιο ροπ·οπι οποπι
νοοοιπ ιιιτοΙΙππι ιιπ οικο88οι·οπποε οοππιπε ίι·πττπ οιο πππ πππἱοἱτοο, πι:
8ο οππι Βοπιππο Ροπϋποο οοπιροποπι.? Πιο οπἱιπ, οιπ οποπι οπιποπι νιπι
Μπιτ οι: ο.οιοι·ππο ιπετιιιοο ρι·Ιποπιιιο, οποπο.ιπ μπω οοποπ ἱΠιι πποποπι
ποεοι·οι·ο, πιτ ειιποιιπιππιπ ποΒὶΙἱιοιπι· πποε, οιππο οποσ ΒιιΙιιι ἰπ πἱεοτὶπιοπ

ιιππποιιΕπι· ππιπτοππι πιοπἱπιπιπ επππι ειιΙοπποι·οπι οπ ιςΙοι·ιπιπ, οπο πππο

νιΒιππ επι πἱπο οποοπΠο τοίππζοι Μι οοιιιι·ππι οτ εοποιπ, οπο ιιι·ποοιιιι,
οπιποΙἱοιιο νοι·ιιιιιιο? Νοοπο ο!πιοι ροτοει;, Ιπιπο ΑροοιοΙιοπιπ Βοποπι ἱπ
ι·οοπο οινιΠε μ·ιποιρπιπο οΙπποπο πιιοπιεεο πιο: ιΠοι·πιπ ροοτπιοτιοπιππο,
πώ Ιιοοι·ιοι·οιπ πππιιπιοιι·οποποπι οποοπιι·ο ιπΒιιιποοι·ππι. Πι: νοιοι·π οπιὶι
τοπιπο οικοπιιιΙο πο που ποειι·ει ιπίο!ιοι “πιο Ιοοποιππι·. ΠΜ οπιιπ ΙπιΠιι

ο Ιοοιπιπιο οπἱε Ρι·ιποιοιΙιππ Ιι!ιοι·ιοι·οο ιπειππιιοποπ οοιιππιτ, Νοε μποτ
πππι ππιτπππι €οι·οποοε π!ὶοι·ππι ιιιιι·ιοιπ Ροππποἰπο Νοετι·ειο πιιιοπιιι ἱπ
·οἰνι|οπι πππιιπιπιι·ιιιιοποιπ οοομονιπιπο, οτ οροι·ιπποε ποπἱπιπο οοποοπ

εἰοποε, ιιτορτἱἱο πιπιοπ ρι·πποπτιπο ιποπἱε οι·πιπιππο, πο πιπποε ποιοι·πο
ππιπιο οοποοιιπππι που πιο!οι·πιπ !ιοιπιππιπ οποι·ιιιπ νοποπο ἰπποοτοιπι·. Αι
νοι·ο πιο ιππο ίποτππι οοι? Επτοπο Ιἰοοπιιιι ἱπποοπιι Νοετι·π Ιοι·οποιο
_ ιιοτπιι «πι, οι: ΑπΙπο, οπο ρποποἱ ΜΕπιεπ·ι πο Βοοπτοπ οοιινοποτιιπτ, Ηπιιππ

ειιπΒπἱπο ι·οοροι·επ, οτ ιπιιιιιι ιπιιππο ἱπ οππι ειιοι·ι|οΒο οοπνοι·πο οπἱ οοπο

ποιππι οοποοοεοι·πτ. @ποπ ο
ι ι·οοοπϋοοιπιιο οπο» τοπιιιοι·ιοπο οοπειΠο οποιο

οινιιοιπ ρι·οοπτιιποποιπ πππ ποιο ι”ποι·ππ8, Ιιιιππ ιπποι·ππε, νοποτοπιιοπ
πτοιι·οο, ἱΠιι ο ΝοΙιἱο πππιιοεπ Ιππιπο, οο ιππιοπ οικοοριο πο ι·οἱοοτο, ιιιιοπ
ποπ ιιπ οινιΙοιπ οππιἱπἱεττπιἰοποιπ ι·οεριοιοοπτ, ποπ οο προοοποπτ, πι: προ
Ιιπποπιιι πππ πππ ρπιι·πιπο ιιοοοπιἰτοιιιπι·. ποιοι πιο οοι: ποι· πο ποπ
οιΙπο Ιιοπο ποοοριιο, ποοπο πωπω οἱποοιἱε ιιπ ιιπ ο1εοοποππο ιιι·οιπιεπισ
Ιοποοιππι·, οπιπ πεπτοπιιοππιπ πισποι·πτοι·οο πππ νοοο ρι·οπιοι·οιππι·, πο ποπ

ππιποιπ ι·οίοι·ιποποποο, οοπ ιπιιιοΙπτοπι ι·ο!ιοΙΙιοποπι, οπιποιποπο ιι Ιοιι;ιτιπιο

Ρι·ιποἰρο εοιπποιιοποιπ οιππιπο νοΠο. Απιπο ιρει οι·ιιπι: Βι·ονιοοιιιιι πο.
ποτἱε οποιοι·οο οι: οπτοεπ.;πιιπι, πώ οιπο οΙππιοι·ιοπο οπιπἱο ι·οοΙοιπιπι:, ποπ

πιο ιιορπΙπε, πι πο πιο :ποτιιο πιο οοποπ οποπ νοποιοοιΙιε Βοπιι πο
Ρπιιι:ιοποιο οτ Βοι·ιοιο οποιοι ιπιπιιοιε πἱοοπτ 2) ,,Νοπ Με:: α!π'οπί πιο 2ιππα
ποπ Πιππ”οποί οοΖωπιπέαπαπ!ω· ο! δου·ίππο, οπο! Εοαπρο!ε'ο!πο !οο!απ£πτ."
(δ) Βοπ Βοπιοπὶ Ροπιἱποπτπο ορριιοπιπιο ποπ οο!πιπ οο εποοιπτ, πο

πινω Βιιποϋπ Βοποει οι Βοιπππιιιι Ροπιιίοπ ΙοοΜπιο οπο οΜΙι μ·ιποπιιιιπ
οιππἱπο ρτἰνοιπι·, ποπ οο οι.πιιπ Εοππιτ, πο ιππι·πιοιπι·, οτ, ο

ἱ

Βοι·ι πποποπι

οοποπ ιι!ππο 2οΠιιΕπι· πο]πιπι·ἱπ οππιοΙιοπο τοΠΒἱοπἰο νἱττπε; πο ιιι·ορτοι·οπ
ιιπροιπ; Ποἱ @ειπε σο”, τοποπιιπἰοπἱπ ίι·ποτπιπ, οπ επποιἱεεἱπιπιπ ιΠοπι
πποπι, οποο Ρτοτἱοιιἱοπἱπιπ οετ ποοι·οπποε πι ποπ ποτἱνοτο. οι: ἱποπποἰΠ
εποτιποἱο, πποπ ὶπ θοΙ,ι.ιοτιιιι οοποππιπιοτπιπ «πι. Ατοπο ιιπ πο ι·οπι Ιππιοι·ο

οποιο επιιοι·οπο ποπιοποιτοπι: πππ οοπιπποπιοι·ιιτο πππ ΐοοπι, πππ οιι οιπο
ιιι πππ: ονοπἰι·ο νἰποπιπο. [Σποτ οπιιπ ἰπ ΙπιΠιι Βἱοοοοοοε οΙι ιΙ!ιιπι πιι

ποπἰιποπ·το οιπο Βρἰοοορἱε οι·Ιιοτιιο, ριππποπιιοπο ιποποτππο οΜΙιτπιιε ρο
ιι·οπιο, ππἱ τπτ οιιι·ππιπποε ιιορπΙοπ οιπο ροειοι·ιοπο πει·οΙιποππιι0, οι οικι1ιο
νοι·οππιπο! Ωποτ (οππι ἱποΕοπιιιιΙἱ ιιπιπιι Νοοοι·ἰ ποΙοι·ο πιοιιππο) προεπιτοο,

οπἱ ποπ ΙΜ ποπ 8ππιποο ποπιιπο Ιοοποπτοει, πο ιιπρππιτοτο ἱριπε ο πω

1
) Επιιπ ΙΙ. ιιπ ποι·ιππι.. ο. νι. ν. Μ. 15.

ή πιο. 1. °σ ω. ιπ ο. Μ. Ι.ιιοπο.
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τοΒἱιοἱοἱε εγετοιοιιτο οοοοοεεο Μοοτοε, οτ οοοοοἰοοτἱοε οποοττοοτ, οτ ἰοτὶτ-
ποοο πιο ρι·οονοι·τοοοοοπο ἱιοροΙ!οοτ, οτ ιοἰεοι·ο Ιορεοε ἰο τοοοἱεεἰοιἱε οιο
οοεοοο οοοττϊοτε οΜὶτοιεοτ, οτ Οοτἰετἱ νοετοοι Ιοοοι·οι·ο οοοτοοοοοτ, οοοι

'

ιοἱοἱιοο τοῖοτιοἰοοοτ Νοτἰοοο!οε, οτἰ όἱοοοτ, ΒοοΙοοἱοε, οΙἱοεοοο Η Βοοοε
ἱιοοἱοτοτοε μ·οοοοοι·ο «ιο εοοόοι·ο! Ροετοοοιο νοτ·ο ἱτο τοΙῖΒἱοοἱ ἰοεοΙτο

"Ποτ, οοοιο μου ογροοτἰοἱοι Ιονἱτοοτ οτ οοοι Ιιοὸἱοτοο οἱνἰΙἰτοτο οοονοοἱοτ,
οσο οοοἱτοιιτ ροή οοιο ογροοτἱετ Νοε ο:κοττοι·ο οτ οοιο ΙτοΠο τοοοοοἱΙἱοιοοι·.
ΒοἱΙἰοοτ, οοιο οποιο τ'οι·ο οΜΙἰ Νοετι·ο ρι·Ξοώροτο εροΙἰετἱ ἔτενἱεεἱιοο Ροο
τἱοοἱε οτ Ρτὶοοἱρἰε οοοι·ε εοεττοοοιοοε ροε θοτοο!Ιοοο ΕοοΙοεἰοο ΒΠοι·οοι

Ιοτ8ἱτἰοοἱοοε·οοοτἰᾶἱο οιοοοτἱεεἰοιο π! Νοε ιοἱεεἰε, οοιοοοο ἔτοτἱε ἱονἰὸἱοο
οτ Μο ετοοοοι τοοτἱ εἰοιοε οοι·οοι τρεοι·οπο οροι·ο, οοτ οοοοἱΙἰοτἰοοοιο ο

ΝοΜε ροετοΙοοτ; Η νοΠοοτ ρι·οοτοι·οο, οτ ροΙοοι άοο!ιο·οι·οιοοε οεοη:οτοε
Ροοτἱτὶοἱοο Νοεττοο ιἱΕτἱοοἱε Ρκονἰοοἰοε ἱο ΙΙοοι·οοι οεοτρετοι·οοι Ιστορικ
οποιο οοοοτο. θ

) Ωω εοοο οοοοοἱ οτ οοοτοοοιε ἱοοοοἱτο ροετοΙοτἱοοο
οοοοι·οι·οοτ, οτ οΙ› οιπο ΑροετοΙτοο δωσε, οπο εοποροι· Γοἱτ οτ πο: νοτἱτοτἱε
ἱοετὶτἱοοοοο ρι·ορο8οοοοΙοιο, εοοοἰτοτοτ, ι·οιο ἰοἱοετο ντοΙοοτοι·οοο οἰτορτοπο

ροεοο- ττοοοοἱΙΙο Βοοοετοοοο ροεεἱοοι·ἰ Μ: ἰοἰοοο ο88ι·οοεοι·ο; οτι1οο τοι
ίοΙεοοι οοοετἱτοοτοτοι· .ρτἱοοἱρἰοιο, τοττοοοτοπο οοοτρο Γοοτἱ ἱοἱοετἱτἱοιο

οοΠοιο ἱοτἱε εοοοτττοτἱ οοττὶοιοοτοοι οΠ'οι·ι·ο. @οιπο ροετο!οτἱο ϋε οττοιο

ι·οοο8οοτ εοΙοιοοἱοοε νοι·Ιοε, οοἱοοε ἰο :πομπο οτ ἱΠοοτι·ἱ Βοοοτο οοροτἰοιἱε
Μεοο ὸἱοβοο άοοΙοι·οτοπο «οι, Βοπιαπωπι Ροπι':7ῖοοπι οσα: Βορι·οοεοπτο!ω·εω

μπια·ίροαο Με· πιο:·οίίο ότι Μπιαπο εοείοΣατο. Ε;; οιπο ἰΠοο οοοεοοοίτοι·,
οοιο οοΗο ιοοοο ροεεο νοοοοΙἱοοο ερο!ἰοτἰοοἱ οοοεοοτἱτο, οοἱο ίοοοοοιοο
τοιο ντοΙοτ ΗΙἱοε ιοοι·οΠε όἰεοἰρΙὶοοο, απο” το" γοΙοτἱ ρι·Ιιοε. τοπιο οτ
ἱιοοΒο οἰΒοοεοἰτοτ. ο

Μο νοι·ο οοτοοιοοοο νο! οι·ι·οι·ο οοοορτοε νο! τἰιοοι·ο ροι·οο!εοε οππο
Βετο νοΗτ οοοεἱ1ἱο ἰοἱοετἱε ροι·τοι·οοτοι·οοι οἰνὶΙἱε εοοἱοτοτἰε νοτἱε οοοεοο

τοοοο, οοοοεεο οετ οτ Μεοο ροτἱεεἱοτοοι τοιοροι·τοοε 'πιο οιοοἰοο ροι·εοο-'
Φωτ, ἰΙΙοε οοοοοοοι οοοτοοτοε ίσιο οἱεἱ νΠάοι·τοτ οποιο οοοτοτἱτοτἱε Ρου
οἰρἱοιο, οοιοο τοΙΞΒἱοοἱε τ'ι·οοοιο, οποοοοηοο ἱοτἱε ἱοετὶτἰοοοοο ι·οοοΙοιο «το

@απο τοΙΠ. Ατοοο οοἰοειοο‹ὶἰ οοονοτεοτοε το οΜΗε εοοΕοτοτἰε οοΙοοιἱ
τετοιο Πωσ! ἰοιο τω:: νοοο τοιο οοτἰρτἰε οεεοοοοτἱ εοοτ, οτ οοιοοοοο ιοοοτοε

ροτνοττοτἰοτ, ιοοι·οΙοπο εοοεοοι οοοἱΙττονοτἱοτ,” οτ ἱοἰοετἱτἱοο οοι·ι·οι·οπο οκἰ

Ροοτἱοτ; οτοοο οιοοἱο οοοοοτοι· οτ οοοοτἱε ροι·οοοοοοοτ, ἰοε το οοοοετἱε

8οοττοοε ἱονοοοτοοι οἱΜΙ οΠοο οπο, -οτεἱ ἱοἱοετειο νοΙοοτοτοιο οοοο οοοοοτ
οοιοτοο οοοτοιοοἰ. Πω! πιο Ζα.τίτ ο! άο/Ιππ”τ Μοτο ο! ύπ/Μποία ω,
άο/Ιο.τίτ οποίο ίπ/ΜιιαιΓα ω! οδΜαιίο ροριιίτ τοι·οοε. Ε! Μπα Μ/εο!α
ω: οὐ Ιιοου'τοι'οι·έϋπο οοίο.· οιπο παποοτοοοἰ απο! ίε_ροο, οια£ουοπυιτ Με,
άίεστΡαοεπιπτ /`οοάπο σοιπρι'τοπιοπι τ).

?) νοι·οοι ἰο τοοτο τοοοοι·οι·οιο οΒεοοτἱτοτο, οοο Ποοε ἰοεοτοτοΒἰΙἰ
εοο ἱοὸἰοἰο Βοοτοε εὶοἱτ οθ'οοότ, Νοε οιοοοιο Νοετι·οοι εροοι Μοοτοοηοο
ρΙοοο οοΙΙοοοοιοε το ἱρεο οΙοιοοοτἱεεἱιοο ιοἱεοτἱοοτοἱοτοιο Ροτι·ο οτ Ποο

τοτἱοε οοοεοΙοττοοτε, οοἱ Νοε οοοεοΙοτοι· ἱο οποοἱ ττἱΒοΙοτἱοοο Νοετοι.

Ιρεο οοιοοοο οετ, οοἱ νοΜε, νοοοι·οοτΙοε Ιτ'τοτπ·οο, οοοοοι·ιΠοο οτ οοοοἰιοἱ
τοτἱε ἱοτοι· τω· εροοτοοι ἱοΒοτἰτ, οτ οιιοτἱιἰἱο οτοἔἱε ἱο8οτοτ, οτ Νοοἱεοοοι
οτοτἱεεἱιοο ποοο οι: οοοοοι·ιΠοετοιο οοοἱοοοτἰ ροτετἰ εττἰε οιπο Νοοἰεοοοι
εοι·τοο1 οοω εοΜι·ο, οοοο οι·οοοο οΜοοο οοοο μ·οποόοοτΙοο οοοεΙΙΕο σοὶ
οοο οοετι·οοι ι·οεοι·νοτο εἱτ. Ιοεο οετ, οοἱ οοι·ττοτΞε ντοοοΙο οπο· ω, οτ

τ
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οσοι οσο σοιιισιισοο νοι·ιιοιιε οι: ιιοιιιιιιε σοοιι·σ σσοιιιοΒιι εοιτι·σι·οιο απο
ποιοι οι·ιιιε Λοτιειιιοο. ιιιιι ιιιιοΙοε ειι›ι σοοιιοιεεσε ονοοΒοιιι:οο νοι·ιιοπιε
ιισστι·ιοο ιετιτοιιοι, οιεσιιο πιο· ιο Μοτο ι:οΙιΒιοο οπο εοιιιιοοιιιιιιι οιοοειι·οοι,
ιιοοιιοοι:οο νιι-ωιο οι·ιιιιοοιιοο οοριιιιε εοοστιεειιοο "πιο Ιρεο ευρω· οοιοοε
οοιιισιισοε Βοοιοε οιι“ιιοιιιτ εριι·ιτιιοι οι·οσοιο, οι οσιιιιισιιι:ιε οοιιιιιιοιιε εοοειιιο

ιοεριι·οι, οι ι·οστοιιι σο ιιοιιιοτοιε ονοοιιιιοε ι'οιοοι; ιιιιιισιιιιο. Ποσο ιιιιτοοι
ι.οοι οιιι·ο ιιι οοινοι·εο σοιιιοιισο σι·ιιο οι·οσιιιιι σσοεοοεισ, τοιιιιμιο οοοοιιοοιε

οι·οο Νοε οιοσι·ιο ειοοιιισιιιισοοε, τσι εοοο νοι·ιιειιιιο ιοοιιιε οιιρι·οοειιο

“οσο ιο οοιοοσιιε οοιοτιιιοε ιιιιιιιι ιιισιιο ιιιιοοτ ιονοοιι·ι) ιοοοιιοειιεειιιιο
σοιοοιιοο0, ιιιιοοιοιιιοοιιοοι ιισιιιιοιιιιιε ι·οσιο οοιιοοιιε οροε σιοοιοσ ειτ :οο

ιιοι·ο οι! ιιοοιι Βοοτιεειιοι Ρι·ιοσιοιο Αρσετοιοι·οοι Οοιιιοιιι·οοι, ιιιι:οιο τοι·

ι·οι·ιιοι οποιο, ιιοιιο ιοοΒιετι·ο νοι·ιτοιιε οι οοοιιιι εοΙοιιε εοιοροι· ιιοσιιιτ, οι

οειιιιο οιι οοοειιοιοιοτιοοοιο εοοσοιι ιιιιιοοτοιιιΙοε οοιοι·οοο ιοοιιτιοο Ιοεοε
ιισσοι·ο οιιοιιιιοοι ιιοειοοτ. Τοοιιιιο πιο οιιοετ, οι Με” ιισρσΙι οιι ιιιειισ
ιιισιιιοοιιεειοιιε ιιιιο!ιε οιοι». Αρσεισιισοοι ιιοοο Βοιισιο οιοοι·ιε οι σοεοι·νοοιιιιο
ιοετιιοοοιιε οσοτιοιιοι·ιοι, ιιι ιιοοισ ιιιιοιοοιιιι·ιι σοοτοιιο ιρεστιιιο ιοιιιο Νοε
οιοοοτιεειιοιε ιιιτοι·ιε οιιινοι·ιοτ οσο οσ ιιιιιιιοιο οοοειΙιο οι; οσοοΙοιοοιοοι

ο νοιοι·οιοι·ισοε ι·οοσοσιιιοιισοοιο Ρώσσοι, οοο ιιι Νσειι·οε οισΙοειιοε, οσοοοε,
οοεοι·σε ειιοιοισροι·ο ιισιοι·οοι, ειιιιιοιιιιο οι·Βο Νοε οιιοι:τοοι σιοοιιοσιιο οσο
ιιι·οιοι·οοι, οι οοίοι·ιοοι εοσι·ιιοΒοιοιιιιο οινιΙιε Νοετι·ι οιιιειιοιοιμιο Βοιιιε

οι·ιοσιοοιιιο οροιιοιισοοοι οιιιιοι οποιο οιιοιο ιιοτοειοι·οοιιιι·. ο

(8) Ποιο ροι·ι·ο "ο εο ι·οε ιιοιιοιιοι, οοιοιιοοοι ισιιιιοοιιι ιιοοιο ίοι:ιοιοοε,
ι:σι·οιιι Ποσ οι ιισοιιοι!ιιιε ο!ιπο οροι·τειιιιο ιιοσιοι·οιοοε, οιιΠοιο οι·οι·ειιε
οιιοεεο σοοεοιιι φοτο απο ιιοοριοοι Νοε ι·οοσοσιιιοι·ι ιιοΒοοιοιιε. Ωιισοιοοι
οπο, Ποστ ιιοιοοι·οοιοε, ΙΠιιιε οιο ιο τοπιο νισο ιιιοΒιιοιιι·. σοι στο τι·οοε

Βι·σεεσιισοε ι·σΒονιτ νοοιοιοιμιο οοιιιι, οι·σιιο εοοιιιιιιιε ο Νσοιε ροι·σοοιιιιοι
ιιε σοι Νοε σιιοι·ιιοτ, οι: οιο ιρειε οι·οοιισιο οι: ιιινιοιιο Βιοτιοο οιιιιιιιο

ι·σειριει:οοι, οποιο Πο ιΠιιιε, ιιιιι σοι-Μι οιο ιο οποιο νισοι·ιοιο οιπο οροι·ιιιο,
Βοοοιιιστισιιοιο ρι·σιοοι·οοοιοι·. Πιιοοιοι· οιιιιιιο οιο ιΠιε σι·οιοοε, ιιειιιιο,
ετοιιιο οι: τοειριιοι·ιοι:, ἱΒοοεσοι·ο οσ Βοοοιιιοοι·ο ροπή εοιιιιιε. Ιοτοι·ιοι
τοοιοο οσο ροεεοιοιιε ιοοι·ιοο ιιοοι·οι·ο, ποιοι ιιιιι οιιΠοιο σο |ιιιιοοοιε σοΙο
ιοιτοιιιιιιε σοι·οοι ιιοριιιοι; οσο σσεειιιοοε οσο νοιιοιοοοιοι· σσιοιοονοι·ι οι

οσοι, οσ ιιιι Νοειι·ο οοο ι·οοιιιοι·ο ιοοιιιιιιο ιιοοιοο οι ιοοιο ιιο οοιιιιιτοι·
ιΠοιο σοι ροι·εοσιιιισιιοιο ροιιιιοτοι· οι·σριοι· ιιιετιιιοοι, 0ιισσιι·οο όσοι ιοτιιοσ

οιοοι·οι·ο σοοιισιιοοι·, Βοιιιοιιιιο σσεοσι·οιοιιε, οι·ονιεειοιιιοι ειιοι·οοιι Νσειι·ι

Αροεισιοτιιε ιοοοιιε ιιοσιοιοιιε Ισιιιιοοιιι, ιισσοοιιι οι ιΙοιοοοοιιι ιιιιοοσιιοιιιιιο
Ποοε Εισειιιιο ΒιισΙοειο ιισσοτ οι ιιοοιοοι;, οι Νο οοι·ειιοι Νσειι·οοι οοο
ειιοιοιοιοοε, οι ιοιοιετοι·ιοοι "οι, ιιιιοιι οσοοριοιιιε ο Πσιοιοσ ίσου, οιοι
ιιι:οι·ι Ενοιι€οΙιιιιο οποιοι: Μ. ι

Ποιισο ει ιοιιιειο ο Νοιιιε ροιοοιοι·, οι·οοετοι·ο οσο οοεεοιοοε: ο
ι

πιο οοετοιοιιιι· ποιο, ιΠοοι οοο ιιιιοοιοτιμιο, ιιιι οοροι· ιιοσιοι·ονιιιιιιε,
ιοιοοιιιοοιοι·. [Η οοτοοι ιιιιιοεσο νοοιοο νοιιιιιιο οσ οι·οιοι·οιοοε ιοσιισ,

σοι Ρσοι.ιιισιοο Νοετι·οο ιιι€οιτοτιε ειιοσιιιοτοιο σιοοιοσ οικω, Βοοιιιιιιιε
πιο Ποοιο Βοοιιο, οι ιι·ιιιοιρι·ιοιο οοετι·οο ι·οιιοιοοιιοοιε οιοριοσιοοτοε νο
1ιΠιιιο, οιιι·ιειιιιιι Μεσοι οιιοιιΠιιοο ιιορι·οοοιιιιιι·, ιιι Νοε οοιιοιιι οοο ι·οοιοοι:
σοι·ιιοτο, οι οο οι·στειιε ιοοιισ ιοοσεσοιοιιε σου Ιρεο ειιιε ροροισιι ιοιιιιισιε,

οοτοιμιιιοι εοοστιεοιιιιιιιο οιιιιιιι εριι·ιιιιιιι ιο οοι.οι·οι Ροιι·ιε Βιιι ιι·οιιοι·οι:

οιοοιιε. Αιιμιο οιι ιρεσ ιοιροοειεειοιο οΧρσεσιιιιιιε, οι σιιοιοοιιοισιιιιοι οσοι;
νοοιοιο οιο Εσ ιιιιιιιτοιο, ιιιιοι· ιιοοειιε ιοιιοιιι·οε, ιιιιιιιιιε ιιιιινοι·εο ποιο Με
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οϋ«Ιοο8ιι, ἱιιἱιιιἱοοιοιο ειιοι·οιιι ιιιιιιιτοε ὶΙΙοε1ιονἱ8, «μιἱ 1ιοι·ι·οιι«Ιι 1'ο«ιιιιοι·ιε

ιιο«ιοιι«πι1οε ι·«εν«ει·ιοΒ«ιιιτοι· ρει·«:ιι11«πιωε ιπποι·ο ειπε, με οι 1ιο«ι 1ιιιι1ο ιι«›ειι·ιο
ιι«ποτιε εοφ". "Μι «οι ιιιωι!ιοιιε1.ιε ιοΒιιιιο«ι πω: ποιεει·ιοοι·«Ποο 1!ιοεοιιι·ιε
«ιο«Πεε1ιε ει: κι·ιοιιηι!ιοιτιοιε εοιιο 8«·ιιτιο«ι «ε1ϊοο«Ιοι·«ι «Μπι, οοἱοοε οιοοεε
«ει·ι·οο1«ιε ιι.«1 οιιι«:οιο εοιιοι ονιΙο ι·«ε«1«ειιιιτ. 0οοε«ιοιιι«ιοε ειιι1«ειιι ίο1οι·ο ειιι€

ἱιινοετἱΒοΜιἱο «ΙΜοοο εο«ιο ρι·ονί«Μιτιιιο «τοοει!ιο, ιιιε«ιιιι (Πιι·ιετιιοι Ιοειιοι
Εο«:οΙειιιο εοιιο ιιοιιιιιιο ι·οεοιιιοε. ιιτ Ή«:οι·ιι ειιἱ σειιε«ιοι. «μασ ΒοοΙοειο«ι

πω: οιιοειι πι, ιο«1ιο«π, ειιιιι«ιο«ι απο” Ιιοετἱοιιι εοοι·ιιοι οοιιοτοε «Μ'«ιιι«1ο8,
«ιο ΒΙοι·ιοειι νιωθω. «υ«οι·ο«π ε: ιιιιις«ιοτ. Ιρεοιιι Μπι «ικοι·οιιιοε οι μοι·
£οι·Ι›οτε«ι εο«ιι«πιιτι οι·«Ιιιι«ιοι ει·ιιο«ιοιΙΙιτ«Μιο«ιο«ι ι·«ιετιιιιιιι:, οι ορτοτιειιοοοι
ρο«:«ειιι ΜΜΜ οι! ἱοετἱιἱοο Μοιτιρ1ιοιιι, «μιειο Μ: Πο ιιιιι«:«ι «ιηιο«ποιοοε.
Ιο1οιιτο «Μπι ττορἱοιιτἱοιιο Βιιι·οριι«ι τοΠοε«μιο τοι·ι·οι·ιιιιι «πω, οι «ιοι·ιιοι,
«μιἱ ιιι·«Ιιιο ΐοοΒοοιοι· ιοοο«ει·«ι ιιιο«Ιοι·οο«Π ροιιοΙοι·ιιιιι εοντοε, Βοιιε οιιοε
πι., «μι Νοοιεοιιιιι οι ρι·ο Νοιιιε ριιΒιι«ιι·«ι ροεειι: Ιωάιίοο πω· Παω, ε!
άίι·οει·πε «.·αιωαπι πω!πιπι οι: μπω ποπ Μπαμ:: «Μ ππι·οπ Ποπιίπε ίπ «ὶἰε
Με π«Μι·ί.ι·, πιο ποπ ει! πο... πια «πι-πππ πιο πυΖιι'ι·, ποιό με Παω
Λ'«Μει·.

Δ.. Βοοι·«πιπ 8. Ο. Οοιι«ιΙΙΗ «Με ειιηοΠοι:Η«πιο πι1εειο«ε Με
Ιο1ιιιι"«πιο.

πιο ΙιοΙιοιι Μι Αι·οΙιιν Μ. Ή. 8. 32 Π”. «πο ιιιι «Με Β1ε«:1ι51'«:ο" Κ1ι·«ιΙι«ιιηιι·ονΙιιι
Βοιοιε ;;«π1«:1ιίοΜε Μοτο: όσι· 8. Ο. Βιτοοιιι σ

.
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ΠαΙΜε έπ ρι·όπια, Ιππαπ«ϋ [α«:Μ!α!8 εοπσεω·π. πιό.<ι.ι·π) οιιτις«ιιΙιειΙτ. ινοΙ«:Ιιοε ποσο Πιτ
«Πο 115Ιοοι· Επεισωεε ποιοι· «πιο 28. Νονοιιιοει 1859 (Κιι·οΙιΙ1«:Ιιει· Αιιι«ιηέετ Με
«Πο Βιι«11ϋ«:«ιε«: 11«ϊΙο 1858, Ντ. 28) νοπ «Μπι «·Ιοι·1ιέ«ιιι θειι«ει·οΙν1Βιιι·ιο1 «ιιομεο1ιδι·ίτ

Μ. 181: Ιοεε«πι Μει· πινει Β«:«ιτ«εω «κι 8. Οοιιει·ιεΒιιτιο Οοιι«:1ΙΗ οι: ιιιηιιι«:ιιιιοοο
ιιι1ε.ειιο 1ο Μ118$10ι10 ίοΙΒ«το, πιο ειο οΙιειιί«ιΙΙε Μι· «Με Ει·ι«115οοεο Ι151ιι 1ιειιιιιιιιτ

€ιιιιιο«:Ιι1 ειιι«1.

ο. Βει.·ι·ε!απι δ. Ο. Οοποι'ίιϊ ό. 2.5. 8ερ!επι6ι·. 1858 «Ισ ορρίίο«:2ιοπο
Μίωαε ίπ Βίπα1«'οπε.

(Αιιε οσοι Κιι·«ιΙιΙ. Αιιο«:1Βοι· Πιτ Με Ει·ι«115«:«ιει: Κ6Ιιι 1858. Ντ. 18.)

Ωοοιιι ιιιοΜ εεοοι·«1οτεε, οΜειιτει 8«ιιιοι·ιοι·οιιι νειιἱιι, «Πο!ιιιε ΒοοιιιιΜε
«π Ρ«ιεύε «Η οι·οο«:«εριο Μιιιιοι «:«ιΙ«ιΙιι·οοτ Μιεεοιο, «Μισή οτ ε«π«ιοι, «ιοΗιοε
που ιο το τ«ιιιο«ιοιιιι· «μιοιι«1 Μιεειιο ορρΠοοτιοιιοιιι «π 8τιιι«ιο«Ιιοοι, τακο
τιεειιιιοιιι, «ιοοιι 8. Οοιιοι|ιι θοοετοΒιιτιο 25. 8«πι1εοιοι·ιε 1858 «ΜΜΜ,
Βιι«ιι·«ποοι ο«1 ειιι€οΙοι·οιιι, «ιοοι·οοι ιοτει·«ιετ, οοιιτιοιιι Νεα: ροι·«1οοιιιιιιιι.
ΟοΙσιιιο«ι «Με 5. 8«ερ1. 1859. "ο .ε1ι·«.·Ιι. ίπ ιδ'ρίι·. θεπεΜίίο.
Πο!ιιο ιιο1οιιι «Ιιι·ιιιι«ιιι«Ιο οπο ει·οοι:

Ι. Απ ροι·ο«:Ιιοε, «ιοἱ «1«ιοε μοι·ο«:1ιιοε πεπ, Μ: Νεο Με ἱο «Πο «ιεΙ«ιΒι·ιιι,
ο1ι·ι«μιο ροι·ο«ι!ιιιιο ειιιιιιι Μιεεοιο ειρρΙΝοι·ο 1«ιιιο«ποι·. ιιοιι ο!ιειοιιιο ιοὸὶ1οοιιι

οικιΒιι11οω, ιο «:ειεο,
ο

Π. Λο μει·οο!ιοε, «μιἰ οπο ειι«1«ιιο«ιο«ι ἱιι ρ«ιι·ο«:Μιι Με «πιάσω «Πο σεισ
Ιπιι€, οι.ι·ειιιι«μιο Μιεεειοι ροριιΙο πιο «:οιιιιιιιεεο 8ι·«ιιιε οιηιΙἱοοι·«ι οποιοι:

1«ιιι«ιιιιοι·. ιο «:οεο,

ΙΙΙ. Λο νιοιιτἱἰ «πιο πει 8οοοι·«1ο1«ιε «ιοι·ιιιιι «ιιιιιοοι·οοι οσο 1ιοΒ«ιιιτοε,
εἰοοοιι«ιο Με ιο «Πο σεΜιι·ειιτ, οι Μ; «μιοιι«ιο«μιο, ε«ιο ιιτ οοοιοτο ειιΠιοιειιτι
Μ1εεοε οι Ε«ιοΙ«ιειο ριιι·οοΙιιοΙι «ιοΜιι·οιιιοι·, «πιο οι 1ιοεριτοΙιο, «:ιιιοει·«ιιι,



336 5. 0. 0οιι«:1Ι11 «
Ι. 23. τω». 1881 «Ια αρρΙ1«:ατ. Ματσε τα ΜΜτ1οπα.

Βαιιοτ1ωοαΜ1απι Οουνοιιταε Μα” που σπασω, ε«τ«:αιι«1αιιι «πϊρα1Μ1εεαια
ροριιΙο ει·α11ε αρρΙΙαπο τωιοαατιιι·, ἱιι «που.

1

Ετ «μιατοιιιιε α11ἱτιαατἰνο α«1 Ι
. Π. «ετ Π!.

Π'. Αα «ετ «Ιαοιιιο«Ιο «:ορ«:«:«1οα«1αιιι ε1τΡατο«:Με, «μή «Παρα. Ποιπἱιιἱοἱε

αΙ11ε«ριο Με «:«εΙοϋι·αιιτ, 111: «Μαιο Μ1εεαο Ι15«εταιρ Βαρεαιιτ αρρΠοατ1οποπι
«ετ ετ1ροπ«11αια ρι·ο «τα το«:1ροι·ο ναΙοαιιτ, 111 αεαα,

ν. Αα ετ «μιοπιιο«1ο Παω «:οα«:ο«1«ια«1απι αἱτ ΒααοτᾶοτἰΒαε, πω:: ατύ
ιααταπι που 11αΒοατ11:αε, «μιοα«1 «11τεα1«μια Μπαρτ, πι «πω,

νι. Απ «ετ «μιοιιιο«1ο ωιι«:«σ«1«επ«1α ε1τ αΒεοΙατἱο «μισώ ρι·«ωτει·1ταιιι, ἱιι
«παπι,

χ

_

Με 25. ερτεαιΒι·ϋ 1858 δ. Οορατε8ατΙο π! ευρω «1ἰοτα @Με

τεεοτἱρε1τ:

° ·

Αι! ρι·1ιιιαα1: 14/απαα2ίαα.

Μ! αα«:αι1«1αιι1: Παρα!π'υε, @απα ρπυ!ιι'αί22απε υ·ε«.·ορίαπ«ϊί α!ε«:αι«πρ

παπι 1
) ρω σεααπ«ἰα Μέ.«·σα.

.τα τεττἱιιτι1: Νερα!ίυε, ααα!επα.ε· απ«”πιατασα αα:·αυα ποπ |ιαα«εαπ2,

βαρια ασπρα» ρταΜΜι'απε π:σορίεα«Η εΙεεωο.ηχαααι
μπα εεσαπ«ία. Μέ.«·.εα.

Αα «μιο.ι·τυαι:' .1νερατέυε ετ Βρίσεαραε ρο·ουϊάεα2 ω! /'αταιαπι δαπ
.πόΙαι'ίαπίσ Βεπε«1ι”ΜΙ ΧΠ|.· Οπα παρει· «›αία!ασ 5. Θ.

Α«1 «μι1ατιιαι: Ρταυἰεαπι ία 2ετ1ία.

Α«1 εα:«τ«ιω: . Οε!εύταία απόσα Μι”.«σα αὐ απαραααα«ε α//ίταιατίυε,

|α«·ία υετὐα «να δαπ«:Ησ.«ίαια θ.

5
.

Ζ)«:συ·εταπι δ. Ο. Οοα«·ΙΜ α. 2.3. Μαριε 1881 «Ια αρρΙίσα2ι'απε Μέσαα«:
ία Βίπα!ίαπε.

(Απε αεαι Κ1ι·«:1ιΙ. Απαο1εοι· ω. «Με Ει·ι«116«:οεο Ι1«5Ια 1861, Ντ. 10.)

Ροετ«Ιαατα Με ίοΙ11α «Πο 5
.

Βερτ«εωρι·1ε 1858 τεοαατἱεαἰωαω, «μισά
δ. ()'οιι«:Η11 Οοα8ι·εΒατ1ο «ε«11«11τ,Παατετιιαι ρω “και Μαατἱοαἱα «μισώ Μ1εεαο

ερρ11οατ1οιπα1 ετ ετ1ροπ«11ιιω, αα«:αι·«1οτΕΒαε, «μια οΒτ«1ατα 0ι·«11ιιαι·ί1 Πσεα11α,

«Παραε Ποωἰαἱοἰε «ετ Γοετ1α «Με ρι·ε«ιο«:ρτο ΜΜΜ ραΜτι·απτ Μ1εεατα, 11111
πιανἱωαε, α1τ«παα1 «εα«1«πα «Με το Βαοι·αο ()ορει·«·Βατ1οπία Εωἱιιερτἱαεἰωοτυαι
. Β. Ε. θαι·«11ααΙ1αια θοαο1111 Τι·1«1οιιτ1ιιί Ιιιτ«πρι·«εταιιπ «1ε«:Μοπαιιι, «Πε
23. Μαι·τ11 1ια1απ αιια1 «επιαιιαταια, Αι·ο111«11ο«εαοεαοα Νοετι·αα (Πωσ Μεσα
αοιπωιια1«:ααιαα.

Πο1οα1ιω «Πο 11. Μα11 1861. να. ΑΜ. θεαπαΜ.

1°Βαν1Βαισ.

Β1εοιαοαγαα«ε Μ1εε«παιιι.

Ερἱεοοραει 'Γτ«Μι·επιε1ε ε«>«μιοπιτ1α «ε:«ροι11τ: δικια Οου8τοΒατἱο ΟοαοἱΙἱἱ
Ττἱᾶοατἱαἰ, 5.5.1. 25. Βορτεωϋτἱε 1858 «ε«Πτο, «1αοΙαι·αν1τ. ποπ 11ο«πα
ααοατὰοτἱ, «μή ΜΜΜ «ια«1εια «Πα «1ἰοἰτ πι1εεαω, αΙ«:«εωοεγααπι "τι ετἱροιι
«Παω αοοἰροτα ρω ε«οοιιιι«1α πα1εαα. @κι «1α το εε«1ιισιιτ1«ι ρτοροιιααται·
«1ιιΜα «11τ1ιιιοαάατ

1
)

Βτ1ρεα«11τιπ1.

1
) Ηπα.
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Ι:: ι::ιιΙτἰε Βἱοοοοεἱε ::οετ:·οο ΡοτοοΜἱε ο:Ποτι:ι:τ 1':::::1::ττο::οε, .:1ι:::ο
τοτε:: Ρ:·τιιιτ”οοα:·τα:: νοοο::τιιι· (Βο::ο11ο:ο οτ εἱωρΙἱοἱο οτ οι:τι:το) :ΜΜΜ
μοντεμ:: οετ, ι:τ Βοι::ἰ::ἱοἰει Μοτο: οτ τ'οττ:τ ρτοοτοτ :μι::ο:1οι:: 1'οτ1::ο ει:οτι:ι::
οο!οΙ:τοτι:τ :::ι:τι:τἱ::τ::::. Β1ι:ει::ο:1τ να:: 1ι::::1::τ:οι:οε στ: οΧἰἔοἱτοτοι:: το:1ττι:::ι::
οτ ::ο::ι:τ:οι:: εοοοτ:1οτι:::: ::Ιοτιιι:::1::ο μ·ομἱο οι:τοι:τ ετ:οοτι1::το. Πτ ::ι:τοι::
ι::ο::τἱ τι::::τι:τοτι:ι::, ::ι:ι:ι:τι:ι:: Ποτ: ροτοετ, εοτἰεΒοτ, Ροτο::Μ, οτ:το::τ:: Μ::ι::::1τ

τι:οι:Ιτι:το, Μοτο: Βοι::ἱι:ἱοἱε οτ Ποτ:: Μ::::ι:: :Ηοι:::τ ι::ἰεεοι:: - Βι:οτι::::
ι::ι:τ::τ1ι:::Ιο οτ Βι:οτι:::: ει:::::::::ι:: μο ::ο::ι:Ιο, οτ ἰι: ιιτ:·ο::ι:ο Βοοτο ττο:Πτιιτ
Ποι:::Ι:ο οἰνο Ιιιεττιιοτἰο οι:τοοΙ:οτ:οο, μο ::ι:ο ::οοι:11οτ:1οτ:οτο ετνι: ::::1::ετττο
Ροτ::οΜ Ι:::οι:ε:τι:ο ο:: οἱυτΜο:Ιἱ τι::::1οττοι:1Μ:ε οοττ::ι:: ·ροτοτμ::::τ τοι::ι:ι:οτε:

τ:ο::οι::. Βι:::τ οτ Μ:: Ρι:τοοΜ, οι:: :Ποτ:ι:ε Βοι::ϊΜο:ο οτ Γοετἱε Μι::::::
:Π::ι:::τ ι::ἰοει:ι::, μτττι:: Π: 11ΠοΙ11:ιιο, μι:: ::οοοεο1τοτ :::οτι:Πε Η ο:::Β:τ.
Νο:: μισώ μτ::οΜ :::1 οοοΙοεἱι:ο :11ειει:τι:ε ::οτ νἱοε οεροτι:ε, τοι::ροτο ::ο::τι:ε,
ΜΒΜ:: οτ ::ἱνἱε τοι::1ι:ι:τ, οι:: τ::τ”το Β::οτιιι:: Μι::ιιΙ τ:·ο:1ι1ι:τ :1οοττ1::::::: οτ::
ετἱοποι::. Ωοοοτἱτιιτ @πιο
Ι. Πτι·ι:ι:: Ρ::τοοΜ, ΜΗ, ι:τ :::ο::τἱ τ:1:::1::τοτι:::: Ποτ οοτἱε, :1το1:ι::: Βο

τ::ἰ::ἱοἱε οτ Μ:: Μ::ι:::: :Ποι:ι:τ ι::ἱοει:::: οτ μο τι:::ιτοτοτ:Μ:ε Ρι·ίπιίοται·ία:π
ορμἱοοπτ, εοΙ::ι·:::ι:: ο:: τιιι::1:: Ρτἱιπἱεεοτἱιιιι: μ:: μοι:Ι:οτ1 Μιο:·ο ροτο1::οτο
::::ειετ::τ?
Π. Πτι·::::: ΡοτοοΜ, :ΙΜ μ:: ::οοοεο1τοτο οἱτοι:ι::Βτο::τἱοτι:τ:: :11οΒι:ε Βο

ι::ἰ::ἰοἱε οτ Γοετἰε οἱνο τ:: ο::::Ιοε:ο μτοοΜο.11, οἱνο ΜΒΜ ::τει:1τι: Με οο1ο
Μ·::::τ, ττι::11τι: οἱι::τ:Ι :1ο::ττ:::ι: ο1:τ:ετΕε:::ι:, μ:: ροοπΙὶοτἱ Ι::Ι:::το οτ 1:::1::εττ:ι:
::οττι:::: Βο1ο:·1ι:::: ο::::::ι::::, ο Ρ:::·οο1:ιοι::ε οΜι:τι::::, ροτοἰροτο ν::Ιοο::τ?
Βἰο 23. Μοττἱἰ 1861, 8::οτο Ποι:οτοεοτ:ο Βιπἱποπτ:εοἰι::οτι:ι:: δ. Β. Ε.

Οο.τ:11ι:ο1τιιι:: Οοι:::Π:τ 'Ι'τ1:1ο::τ:ι:: Ιι:το:·μ·οτι:::: ::ο::ει::τ τοεοτ:τ:οι::1:::::: Ριτσα::

Ροτπιίττί, μι::ἰοι:τἱ οτΜττἱο ομο:τομ, ι:1:::::::ι:: τοι::ι:::οτι:τἱοι:ο::: :::τι:ττι:

Ιοτ:οτ::: οτ ἱ::οοιι::::ο:1ἰ, ο:ι::1ι:εο :μ:ι:Ι:Ι:οτ οΙοοιι:οεγ:::: μ:: ομ:Ι1::ι:ττο::ο
:::1ι:ε::ο. Ο:::·:1. Οοτοτ:::ί μωβ

(Ε. 8.) Α. Ωαα_ς!ία, Βοοτοτοτττ:ε.

. Ε. ΠοΦέσ ο! 0:Φδο.
Ποοι·οτιιιτ: 8. Ο. Ι:::!ιι!εοπτΠα:·ιιι::

σ
τ
.

δ. ]απααι·. 181ΐ1 σωρο: ίπ.:τέται'ίοπτΜο σε:: οι·οοτίοπτύωτ οι! α_%::·ορα
ΜΜΜ:: Οοπ|τα!οι·πἰ!ιιΖωπ: σε:: Οοπμορατίοππω :ιο Οπωιίύτω Βοριιίαι·ίύω,
Β:.·Ζιμοπτύπο, Ιποττταττ”τ·, 14:·οΙιτοοπτσ·ατο:·πτταττύω ο!! Ουπο:·φατι'υπττα:

/'αοίοπ:ϋτ.
(Απ: Μι:: Ροετο:·::1Μ::ττ Π:: :Πο Βττ:::6::οεο Μϋι:οΙ:οι: Γ:·ο:ιτι:Β 18:11 Ντ. 20.)

Ε:: Απᾶἱουτἱο. 88ι:::. :Πο 8. δι:::ι:ι:τ:1 1861.
Α:: Βο1:8το:::ο οτ μοτι:τ:ε :::::το:::οι:τι:::: ο:: ι::ιιτ::ι:::: ο1:::τΜ:τοι:: :τι

Βιιι::ι:::::::1::ι:: ΑροετοΙ1οο Βο:Ιοε ρΙι:ι·Η:ι:ει είνο Οτ:Η:::Μ:ο Βομ:1οτ:Μιε οτ

Ιι:ετ1ττ:τ:ε εϊνο οτί::::: Οττἱοττ 11:1οΙ:ι:ι:: Βοοοι:Ιοτ1ιιι:: ΑτοΒἱοοπἰτοτοτπ:τοτἱΜ:ε

οτ θο::οι·οΒοτ:οι:1Ι:ι1ε μ:τοετοτοι:: 1'οοττ ι:Ποε ΟοπΕτοτοτπἱτοτοε οτ Οοι:οτοοο
τ1::::οε οι·::.ςο::::ί οτ ::::ιτττι:ο:::Π ::οο πο:: οττοι:: ε1Μ ορ,·οτοοι::::1: ο:: Ι:::1::Ι

Βοι:ττοει, Ρτ1ν:Ιοο1::, ι:Ι:::::1ι:ο εμτ1τ::ι:Ιοε €τοτ1::τ εἱΜ οοι:οοεει:ε οο:::ι::ι:::1
οι:ι::1:.

°°

θι:ι:: αυτοι:: ::ι:Πι: ::οττι: τ'οτι:::: νο! :·ι:τίο μ·οοεοτ:μι: 1'ι:τειεοτ :μπω ἱ::

Βι:ῇι:ετι:ο:ὶἱ :::ετ:τι:ττο::11:ι:ο οτ οτοοτἱοΜΜπ το! ::%το8οτίο::Μι:ε οτ ο::ι::

ι::ι::::ο::τ1::::Π:ι:ε τοο:ο:::1τε εοτνοτἱ :1ο1:οι·οτ θΙοιι:οι:ει :ΠΙΣ το!. τω. 0ο::
τ
ετἰτιιτἱο::ο ::ι:::ο πω:: Ωωαεοπιιιοττο α δο:ίο 14ρωτοίίσα :Ιοτι: ο::Ι: :Πο
Τ. Βοοο:::τ:ττε 1604 ι:::::1ιιι:: μ::οοομτ εοτνι::::Ι::ι:: τ:: Με μτοἔοπ:Μ τοι·

Πο::'ο Δ:·οΜ> Μ· και:: ΠτοΙοοπ:·οοΜ Π. Μπα 22



338 μα”. 8. Ο. ΙιιοιιΙοοπτιιιι·ιιπι ε. 8. Μπι. 188Ιοο οι·οοτ. οοπτειιτοι·ιιιτ.

πιιιΙειιι ιμοιμο μ·οοεοι·ιΙιοποο, οτιμο ιιιτοι· εΠιι ετοτοἱτ ΙιιιιιιΙοοιιτιιιε, Ράνι
ΙοΒἱο οτε. τιιιιτιιιπιιιοιΙο οοπιιπππιοιιι·ι ιιοεεο ιμιιο ιιοπιιιιιιτιιιι οτ οικρι·οεεε
Βοοἱοτετἱ εἔΒτο€ιιπτἱ οοποοεεε ειιπτ ποπ τοπιοπ εε οποιο ποι· οΧτοπεἱοποιιι
νο! οοιιιιποιιιοετιοποιο ειτιἱ μονοι πιοι!ο οοιιοοεεο. ειιιιτ οτ ιμιάοιπ αππ
πιιιιιἱοει·ἰ ποπ ω!» 8οιιοι·ιιιι νοεΙιοι·ιιιιι Γοι·ιιιιι νοΙ οι! ιιιετιιι· εαπ! οιιρι·οεεο
οτ ιιι εροοιο οτιμο που όιοτιιιπ τ'οι·ιιιοΙειπ οτι ἱπεο Ροπτἰἱὶοο ερρι·οποτοπι,

τμιιο ιιιιιοοιιι οιιιιιἱιι ιιι οοιιοιπ θοιιετιτοτιοπο ι·οιιοι·ἰιιιιτιιι· ιιι·ιιοοοπτε ειιτι

πιιΙΙιτο.τιε ροοιιο. οτ οΙειιιιιε μποτ οιπ Ιιιιιοιιτο Ποιιετιτιιτιοπο._

Οοιιιροι·τιιιιι τιιιιιοπ οετ ρι·οει·οεεο τοιιιροτἱε ποπ τι. οπιπιΕπιε ιιοΜΜτιιιιι
ίιιἰεεο Μπιτ Γοι·ιιιοΙσιιιι ποιμο Ρι·ινι]οΒιε πο‹μο ΙιιιιιιΙοοπτιοε ιιοεπιπεειιπ
οοιπιοποιοοτεε οιιοιποοπιοιΙοπι Ροπτιτ'οικ ρι·ιιοοοροι·ιιτ.

απο ιιιειιιιοι· ετιιτοτιιιιι ϊοἱεεοτ ιιι οιιοοιιι θοπετἱτπτἱοπο οτ ἱιιετἱτιιτἰοποε
οτ ιι€ει·οοιιτιοποε ἔτετὶε οιιιιιιιιο τιοι·οιιτ, οτ τοπτιιιιιιιιοιιο ποι· Βοοι·οτπιπ

Ποπέι·οΒοτιοιιιε Ποι·ιιιιιο!ιοιιι ειιΙι Ρο.οΙο ν. ·ΙπιιιιΙΒοπτιει·οπι ιποάοι·ετιοπι
μ·εοροειτεο Ιοτιιιιι οιο 6. Μωιι 1608 τιτιιΙο οιτροιιειιι·ιιπι ιιοι·πιιεεοιπ
τοιεεοτ Ιπετιτοοιιτιοπε, νο! Αοει·οοειιτιοιιε εοιιτιιπι ιιιιτιιπ ειιι·οιιιπ ι·οοιιιοι·ο
οτ οοἰὰοιιι εστι ποοιιιι, Με: οιιοτοι·ιι, ιιιιΙΙἱτοτἰε ρι·οιιτ οΙιιι·ιοε ἰιιιιοτοεοἰτ
οι: οοιιοιπ Βοοτοτο, οττοιποιι οο8πιτιιπι ειπιιΙιτοι· σετ ποιμο ᾶἱειιοεἰτἰοποιιι
Ιιειπο επ οπιιιΠιιιε εοι·νετιιιιι τοιεεο.

ο

Α6 οιιτιιτοτιοιιοπι ιτιιιμο οπιιιοπι τοΙΙοιιόειιπ προ: νιιΙἱᾶἱτετο Βιιι·ιιπι
ιπετιτιιτιοιιιιπ:ι εοπ οι;ει·οΒοτιοποπι Βιιποτἱτοε Βιμ Βοπϊοπο ειιπενἱτ ἱπετἱτιι
τἱοποε οτ ιι88τοΒιιτιοιιοε !ιιιοοεοοο ίιιοτιιε ιιι ιμΠιιιε εΙιιμιά οπ ρι·εοάιοτιε
οοεϊόοι·οτοι· οποσ ροι·ΙΜοποοιιι οι·ιιτ που θοπετιτοτἰοποιπ οποποιετεπι επτ
Βοοι·οτιιιιι ειιροι·ιιιε οπρι·οεειιιιι, νοΙ οοιιτι·ο ιιι ἱἱεὸοπι ρι·οοεοι·τρτο ροι·ιιοτιιιιι
ειτ, ειιιιοΗμο ιιιοιιι!ενιτ ιιτ ιιι ροετοι·ιιιιι ίοι·ιποΙο ιιι Ιιο]ιιειποοι οτοοτἱοπἱΙιοε
εοιι ιιιετιτοτιοιιιοιιε οοιι ο88ι·οΒοτιοπιτιοε ειι!ιι!ιοπάιι οοποοι·ιιοτ ειιττοιιι ιι

ι

ειιοετειιτΜιοιιε απο Με ρι·οοεοι·ιρτε ιι θ!οιιιοιιτο νιπ. οτιμε θοιιετἱτιιτἱοπἰε
οι! ιιιιιιιιε ρι·οοοϊριιε ()'εριτιι ιιι οιιιιοπι τ'οι·ιιιιιπι ἱιιεοεοπτπι· οιιιπ ω·ιωιοιιι
Με πο οιιιιοιιι Βιιιιοτττο.το Με ορρι·οΙιετιε, μμε ιιιιιιιοπι τοι·ιππΙοο οι:
οιιιιιΙει· ὶἱε ιιι·οοεοττιπι αμοι·ιιιιι ἱπτοτοετ οοιπιπποίοοποππι ιιι Αοτἱε δ. οοπ
ΒτοΒοτἰοπἱε εοι·νιιι·ι μιιοοοριτ οτ οτ Βοοιοτιιτἱ εΒοι·οΒοτεο ιιπ Οτιἰἰπο, Ιπ
ετἱτιιτο, εοπι Ατοτιἱοοπΐτετοτιιἱτιιτο ιι€8ι·οοεπτο ττοιἰἱ ροεειτ εομιι·ιιτιπι οτ

ιΠετιιιοτο ο ίοι·πιιιΙιι πο οτἱιιιπ τγριε ιιιι·τιτοεεπε ΕΙοπο!ιοε ΙιιιΙιιΙΒοπτἱετοιπ
οτ Ρι·ΜΙοετοι·πιπι :οι 0ι·ιΠιιοι·ιο τοπιοιι Ιοοι ι·οοοΒιιἱτιιε; οιιμε ιιιιιιι·οεειο
ιιι Μπιτ τειπτιιιιι πιιοιιι ροτιπἱττἱτιπ οτιοιιιεἰ ΙπόιιΙοοπτιετοιπ οοιιοοεεἱοποε
ειιιτ ιιορι·οοιιιτιιο οι: Ριωιωε Βι·ονι!ιοε τω. ποπ οτιετιιιιτο οοοι·οτο Β. Ο.
Ιιι«Ποιε. οτ ιιΙτοι·ο Βοοι·οτο δ. Οοπετοἔετἱοιιἰε !ποιιΙοοιιΠοι·οπι οηιΙἱοιιιιτο
οτ ιιιοάοι·ιιιιτο ιιι·ειοόιοτιιιιι Ποοι·οτιιιιι ΙιιιΠοιε «Μι 22. διιπιιιιι·ιι 1858.

Ατιμο |ιοο Βοοι·οτοπι εΙιεςιιο ιιΠε Βι·ονιε οποοιιιτιοπο μιοΙιοει·ι μεειτ
άοι·ο8εποο οιιιοοιιιιμο ΑροετοΙιοειο οἱειιοεὶτἱοπἱ ιιι οοπττοιιοπι οτἰιιιιι εμε
οἱιιΙὶε πιοπιοι·πιο ετοιμο.

Ι)ιιτιιιιι Βοιιιιιο τα Βοοτοτιιτἱε 8
.

Ο. Ιποιι[ο;οπτιει·ιιπι οτ 88. ΒοΠ

«μιει·πιπ.

Γ. οπο. Αεοιιἱπἰιιε Ρι·ιιοΕοοτοε.
Α. Ποίοπιύο Βοοτοτιιτἱιιε.



Εοι·πιιιΙο οοι·νοπτΙο το οι·τεοποτο οοπττοτοτπττοττοπο. 839

Ροο·πιπΖο οοτυαπιΙα ωίτοπι οι οπο.ΜαπτίαΕύπ.ε 1) ο δωμα·ίου·ίπω Βερο!α
Μπιτ· Βείψίσπαιπι οπο. ίπ επ:πεπάτο .τοπ Μ.πέ!ποποίο Οοπβα·αΜπίτατίοπο
οι: οοσππιππόσαπάϊο ΙΜα!μπϊίι'.ε· ο! ρπιτόίε φππτωεωτ πω” ο δ'οιΙο

Αρο.στο!ίοα οοϋποοπιπ!.

- Ν. Ν. Οτἀἱπἱε Ν. ΟοποτοΙἱο 'Ο
.

ΒοΙὶ8ἰο ποετι·ο οππι ἱπτοι· πο. ΡιἱνἰΙοΒἱο οοἱοπο τ
ι Βοάο ΑροετοΙἰοο

οοοοι·οτο οετ ΙοοπΙτοτοιπ ΙιοΒοοτ εοοοοΙοτἱυιπ θοπίι·οτοι·πὶτοτοο οπο Μωσα
τἱοπο Ν. οτπ;οπόΙ, οἰοοιιο οπἰτἱτποΙοε οι·οττοο πυἱνἱΙοἔἰο οτ Ιποπτοοπττοε
οοιπιπππἱοοποὶ, ἰπ πυ·ῇιιοιποοἱ ΟοπΕπιτοι·πΕτο.ττοπο ἱποτἱτποπὰἰο, εποε! Οπτἰοτἱ

ΒοοΙπππ οπΙπτοιπ πτοιπονοποπιπ οΧποιἰἱτο οπἰπποᾶνοττἱτ, ΙἱποτοΙοπ1 πο μπο
οοι·ο οοπεπονΙτ. Νοε @του οιπ ΒοποτοΙοιπ τοτἱιιο Οτᾶἱπἱε ποπτι·ἱ οιιι·οπι

εοτἱπιπο οποτοπτοει τ'οι·ο οτ τα ποο ορἱτἱτιιοΙἰιιιπ Βτοτἰοτππι ποττἱοἰροτἱοπο
ΟπτἱετἱπᾶοΙοε ..ο ᾶονοτἱοποιπ οτ πἰοτοτοπι ιποΒἱο οΧοἱτοπτπι· οποτοτἰτπτο

Νοοτε ο Βπκπιπἱε Ροπτἱτἱοἱοπο οοποοοεο Οοπϊτοτοτπἰτοτοπι Ν. το οοοΙοεἱπ Ν.
ατο οοποοποπ Ιοοἱ Οτοἰποτἱἱ οιπ οπιεοοιπ θοπττοτοκπἱτοτἱε ἰπετἱτπτππι πἱο
τοτοπι πο ι·οΙΞωοποιπ Πττοι·πι ποτοπτἱοπο ποοπ ππροι· οΧΙιἱοἱτἱε οοιπιποπ
οονἱτ, όππιπιοοο τοΙἰο οπο επιιτΙΞεν ἰπ ὶροο νο! οΠο απο Με πιἰΙΙἱοτἰπ τπτ
ρἱποπο Ιοοο ποοτοππο οποτε ποπ τσουπ, που μ·οοποπτοο ποι:τι·ιιε Ηττα"
οτἱΒἱπιπο οτ ἰπετἱτπἱιππο ἱΙΙἰεοπο οτ πιο τοιπροι·ο οπἰετοπτἱοπο πττἰποοπο
Βο1τι1ο 0οπίτοτττοπο οΙοι·Φπιπτ οτ οοιπππ1πἱοοιπιιο ΙποπΙΒοπτἱοο πτἰνἰΙο€ἱο
οτ οποοἱοΙοο Βι·οτπιε εὶπΒἰΙΙοτἱιπ οοοοτἱρτοε π: οΙοποπο οικω τἱτο που Οι·
οἰποτἱιππ Ιοοἰ τοοοΒπἱτππι απο οιπο Με Πττοι·Ιε τυποτιππο ᾶἱΙἰεοπτοι· Μποτ
νοποππι 8)

.

Ωοϋπιο οπιπἰποε ΙποπΙΒοπτἱἰο οτ οπἱτἱτποΙἱΒπο Βτοτἰἱε άο

εοτἱπτἱε Οοπἰτοτοτπἰτοτοιπ ἱροοιπ ποπο οι·οοτοπτι ο]πιποπο θοπτ'ι·οττοε ροτἱι·ἰ
οτ €οιπ!οι·ο ποοεο ὰοοοι·πἰπιοο πατα οο οππο το!. ιποιπ. θΙοιποπο Ρομπ
ΝΠ!. ἰπ Οοπετἱτπτἱοπο οππο ἰποἰπἱτ: Ωπαοσωπιππο ω. πιο :Πο Τ. Βοοοπιοι·πι
1θ04 πτοοεοι·τρεϊτ .ο

τ

νοτὶοτἱοποο ο
. 88ιπο Β. Ν. Ρἱο Η). ΙΧ. προτοποτοο

οτ οκ Βοοι·οτο 8
.

Οοπετομτἰοπἱε ΙποπΙΒοπτἱοτιιπι στο 8. δοπποτἱἱ 1861,

οτ «τοπιο θοποτἱτπτἱοπἱο μ·οοοτροο Οοπἰτο οιππ οἱοτἱει νοτἱοτἱοπἱοπο επο

ποοτππτπι· 4
) εοἱΙἱοοτ 1
.

@ποο ππἱοπ τοπτπιπ Οοπίι·οτοι·πττοο οῇπεοοιπ Ιποτἱτπτἱ

οτ €οποτΞε ἱποτἱτπἰ οτ ο8ἔτοἔοι·ἱ ροοπτ το ΕοοΙοοἱἰο τοπι ΒοοοπΙοτἱοπι οσοι::

1
) Βτοττιιτ Μ σιιΙ:Μιπ:ία22οπο οοπτοποε ποπ οΙτ νοτττιιιπ οοι1οτο νο! Ιιπιππτοτο`

ε!τοπο 1π οποοπι οιπο οπποτοπτἱοτπ ποπ οτ'Βο1οπτ. Ιπτο,ςι·ιιιπ οτπππ οι·Ετ ππ1οιιτοιιο
0ι·οΙπτ Βο11πτοπ3, Ιποτ.ττπτο π" οτΙΒτποπτ πω ρι·οοετοπτ1οπι ρι·οοι·Π 0ι·ο1πτε1ποΙοοι·ο
οτ :Με οποιο εοΙοπτ 1π Ιιιήοοιποοτ Μττοι·Ιο οη1οπτ.

2
) ΙΙΙο οιτρι·τπιττπι· ροι·οοπο νοΙ οιπ οποτοι·Ιτοτο ποΙΙοτ μποτ τ'εοπΙτοτοο οτ ΡΗ

ντΙοἔπι ππΙπεοπ_πιεοπο θττΠπίε οτο.

') Ροτοοτ οτΙοπι τπεοιπ ο
τ Ιιιοοτ ΠΙοποπιιε. ὶπ ιιττοιχι1ο ττιπποπ απο ΒΙοποπιιο

@πι πο θι·οΙππτΙο Ιοοἰ τοοοἔπἰτιιε οοπττποι·ο οοποτ οΙεττποτο οηιι·οπο ποπ οπο μπο
"πιο... Μπιτ Ιποπη;οπτϋπο ο;ι·οττοο οτο. οιιτοιιε 8οοΙοττ·18 τη;οι·οΒοπο τι·ιιΙτιιι· 61ι·οοτο, ποπ
'μου. πω· οο1πιπππτοοτΙοποπι οτ οπτοποτοποιπ Βοποοτ.
.το τοΙΙοποοιπ τοιποπ οπιποιπ οποττοτΙοποπι «Μπι μι· 0πΙΙππΝωπ Ζοσέ οΙοττιπ

τοοοἔποεοτ οοοοτο ΒΙοποπππι ΙπτοΙΙτέττιιι· οτ ποιοι»! πο θι·οτποι·το Ιοο1 π!! οποτοτττοο

ρι·οοοτρπο σκοπο.: Ιπετττπτ1 Βο!η;τοπτε οτο. οππο πιπποτ τπουΙτοτοιπ οι·τέοποτ οτο.1ποτοτπι·

τοοοἔπἱτπο-Εποτἱτ ΕΙοποπιιο ποπ τπάΙΒοοτ πονο ι·οοοεπτττοπο οτ ττοοτ ισοοεΙτ 8οοτοτοτἱ

οι·τοοποπο οτο. οττοπι οΠοΙ οιιπι ποοοοεοι·Ιπιπ εΙτ ιιτ πιπποτ· Μοιπ ο1τΒΙοποπιιο. ΜΗ”
ποο1ΜοπΙοπε οποιο οι ποοπ οοποοοεΙοπτοπε πιπποτ τοοοἔποεοοποπ Βοι·ὶ οοπττπ€οτ.

ή 81 1ιιποτ ποοπ οποιο ποτοετ τπτοἔτο (ῖοπετἱτπτἱο οοι1οποο Ιπ Επι: νπι·Ιοτ1οποο

ο 88. Π. Ν. ορπι·οοπτοε. Ποοτοι·ππι νοΙ 1πτοπτο 0οποτττπτΙο νο! οοΙτοπι Ιποτοοτο οππο
επΜτοπτ1οπι οοπττποπτ σπιτι νοτπιτ1οπτοπο ρι·οοσ.ττοττε οπιπτπο Ιπποι·οποο ω.

Ν 22*
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Βοοσ!οι·ιιιισ. 2. @σοσ ιι
! οι ι!ο Οοοεοσεσ Οι·ι!!οοι·ιι οτ οσοι Βιττοι·ιο Τσετι

οισσιο!ι!πιε ο_ισειιοισ. 3. Ωιισι! Οσοτ'ι·ιιτοι·οιτοτι ισοτιτιιτιιο νο! ο88ι·οΒοτοο

οι:ριοεεο οτ το εροσιο σσισοισσισοοτσι· Ρι·ινι!οΒιο οτ !σι!ο!οοιιτιοο Οποιοι
ισετιτοοοτι νο! οοει·οΒοστι οσιοισοτιιο σσοσοεοο, οσο νοι·σ οιι ιισι!ισε ροι·

ρι·ινι!οΒιιιιο σοσιιοιιοισοτιοοιε Βιισι!οτ. τ.. Ωσσι! Βτοτστο οοστι·οτοι·οιτοτσοι
οικοιοισοστοι· σο θι·ι!ιοοι·ισ !σσι οτ οτ οοι!οισ οοι·ι·ιοι ροοειστ. 6. @σοσ

Βι·οτιοο οτ !σι!ιι!οοοτιιιο Οσοιι·ιιτοι·σιτοτι σοοιιοιιοισοτιιο ρι·οονιο σοοοιτισσο
θι·ι!ιοοι·ιι ι!ιισιτσιιοτ ρι·οσιιι!Βοστσι·. σ. @σοσ Οοοιι·ιιτοι·σιτοε ο!οοισοενοοε

οιισιριοτ οτ οι·οοοτ ιιιιιτο τ”σι·σιοοιι ροι· θι·ι!ισοι·ισιο ρι·οοεοι·ι!ιοοι!σιο. Τ
.

@σοσ
Ειττοι·οο οι·οοτιοσιο οτ οοει·οοιιτισσιε οι·οτιο σιιιοιιιο σο οιι!!ο ρι·οι·οσε οιοι·

σοι!ο οτιοιο ο ερσστο ι!οστι!ιιιε οσο ρι·ιιοτοιιτσ ιισοιισο ισοι·οο ο!οοισσενσοο

οσοορτο οιιροι!ιι·ι οτ σσσσοι!ι ρσεοιστ, οτ οο!ιιιοιοσι!ο τιτσ!σ οιτροοεοι·σιο

ρι·σ ροι·οοοιοοο, ει:ι·ιρτσι·ο, νο! ιιορι·οοειοσιε ετιροοι!ιο, ειοι!!σι·σιο οιιροοειε,

σοι·ι!ο!ιε, οπο, Βοσι·οτοι·ιι Νστοοιιιισο !ιι!ισι·ο νο! ιοοι·σοι!ο ο!ιιειιιιο σιοοι!ιιιε
οσοι ιισοοτιτοτοιο ιιιιοο οσο οιιοοι!οτ ειισιισοιο οι:στοι·σιο οιοι ιοσσοτιιο ι·σ

ισοοοο ιο !το!ιο, οτ απο οοο οιισοιιοτ ειισιισοσι !ισο!!οισσι νιι!Βο |ι·απο.ο
τι·ιοιιιτο ρι·σ εισΒιι!ιι ιετιτιιτιοοο νο! ο88·ι·οδοτισοο ι·οοιροι·ο !ισσοτ 8. Ωσοι!
ιιισ8σ!ο !ιισ ισοοι!ιιτο οτ οιιρι·οεεο ισ οσιοι!ισε ειιιε ροι·τι!ιοε ιιι!ο!ιτοι· ο!ι

εοι·νοοτσι·, εοσσε ισετιτοτισσοε νο! ο8οι·οΒοτισοοε οτ σοσιιοσσισοτισσοε του
νι!οοιοι·σιο, οτ !οι!σ!Βοστιοι·σιο σσ!!ισο οιοτ ι·σιισι·ιε ιιτ ιιισσιοοτι, οτ ιισι!ισοτ

Βιιροι·ισι·οοι οτιιιιο Οττισιο!ισιο ρι·ινοτισοιε Οιιισιοι·ιισι ιισοο σ!ιτιοοστ οτιιιιο
ιο!ιο!ιι!ιτοτιε οι! ι!!ο οτ ιι!ιο ισ ρσετοι·σσι ο!ιτισοοι!ο ροοσοιο οσ ιρεσ ιο
οσι·ι·οοτ ιισιιο ο!ι ο!ισ σσοοι ο Βσοιοσο Ρσοτιιισο ι·οισιττι οοο ρσεειτ.
Ισ ιισσι·σιο τοετισισοισιο !ιοε !ιττοι·οε 1ιοι·ι οτ ροι· Νσετι·ιιισ Βοσι·οτσι·ισιιι

ειι!ιεοι·ι!ιι οτ ρσιι!ιοιιι·ι οιιιοι!ονιιοσε οιοι!!σιισο σττισιι οσετι·ι ιοσοιι·ι.

!)οτσισ οτο.

Γσι·πιπΖα σει·οοπιιο ίπ οαΜ!ιιστίαΜαο 1) οὐ ..4ι·σιιίοσπ|ι·στοπιίταιίοαο οτ

Οσπροορατίσοτύπο του ιι_ινοι·οοατίσοο θσοβαιοτούταταπι ο! Οσποι·οοιιτισοποι.

Βι!οοτιε Νοιιιε ισ ο!ιι·ιετο θοοιι·ιιτι·ι!ισε 8σσιοτοτιε Ν.
ιο Βοο!οειο Ν. Αιιστσι·ιτοτο Ν. σοσσοιοο οι·οστοο
ιι!στοσι ισ !)οισισσ εοοιριτοι·σοσι.

· Νοε σοι ισιιτο οιιισι Νσετι·ι ι!ο!ιιτιισι Γιιιο!ιιιιο ειι!οτοιο, ριοτοτἰειιιιο
οι: Βο!ιοιοοιο ρι·σει·οοεσσι ρι·οιιιιι·οι·ο ι!ο!ιοσισε !ι!ιοστοι· οσετι·οο Αι·ο!ιιοσσ

τι·οτοι·σιτοτι ο!ιοε οισει!οισ !σετιτστι θσσιι·οτοι·σιτοτιο οι!ιιιοΒισισε οτ Μοτο
Βοσισε, ι!!ιειισο οιο ιιοοι·οοοτιε !σι!ιι!Βοστιιιε ιιιιισ!τοτοε οτ !σι!τι!το _ισιιτο
τοσσ!τοτοιο οοιιιε ο Βσιιιιοιο Ρσοτιιισι!ιιιε οσοσοεειιοι ιιιιροι·τιιοιιι·. Ωιιο ι!ο

ι·ο οσοι Β. Ν. οιιιει!οσι θοσιι·οτοι·σιτοτιε Ρι·οσσι·ιιτσι· οδοι·οοιιτιοοοιο Μισε
ιοσιιι οτ !σι!ο!εοστιοι·ιιιο ι:σιοιοοσιοοτιοσοσι οοιικο ροετσ!ονοι·ιτ, Νοε Ρισ
τοστσι·, Ρι·ισι·, οτ Οιιετοι!οε ρι·οοι!ιστι τστιιιο ιρειιοι Ατο!ιισσσιι·οτοι·σιτοτοιο

ι·ορι·οοεσοτοστοε θσσετιτιιτισοι ισιιοοι·οοτοε το!. πο. θ!οιοοστιο νιιι ισσιριοο.
Ωαιιοσωπισιτο οιο Τ. Ποσοσιοι·ιε 1604 ειιροι· !ισισεισοι!ι οοοι·οοοτισοι!ισε
οτ Οοο!οετιε Βοσ!οειοο 'Πιοεοσι·ι σσιοισσσισοτιοοο οιιιτοο οσο οσοι νοτιο

τιοσιτισε ορρισσοτιε ο 88. Β. Ν. Ρισ Ρ!). ΙΧ. ροι· !)οσι·οτσιο Β
.

Οοσοι·ο
οοτισσιε !σιιιι!οοιιτιοι·σισ ι!ιο 8. ι!οσιιοι·ιι 1861 Με οοετι·ιε Ι.ιττοι·ιε εσ!ο

!)οι οσιοι·ο οι: ριοτιιτιε Βο!ιοισσιειισο θοι·ιετιοοιιο οιιοοοι!οο πο!σ ιισοτι οοο

1
) Βιι:ιτιιι Μ .ιιιο.παοιιατισιιο· σοοτοοιιο οσο ο1τ νοτιτσισ οιιι!οι·ο νο! 1ισισιιτοι·ο

ο1ισσο το οοιιοισ οσοι: εοσοτοστ1οσι οσο οιτισιοστ. Αιιιιοσιισ οιιισι ε! !ιι!ιοτ σο” το
ορ1οιιιστ σιιΒιιιοσι, ριοοετοστιοιο στο. 5σσιοτοτ!ε οοοιοοοιιτιο.



Ε'οι·ιιιιιΙο οοι·νιιπι!ο οτι Αι·ο!ιΙοοιιτι·ιιτοι·π. πιο οοοι·οτ. Οοπτιοτοι·ιιιτοτ. 34ο

τ'ι·ιιτοι·πττοτοπι οιι·ιιοι!!οτοπι οοιιοπἱοο ιι
τ

οσροι·τιιο οι·οοτιιπι οττοπττο Βιιἱεοορτ
οοιι· θι·ι!!ιιοι·τ! Ιοο! οοιιοοποσ ιιο Πττοι·το 'Ι'οοττιποπτιι!!οσο οστοσο οι” πι
ετ!τστσπι, οι!οτιιο πο ι·ο!ιοτο οοιπιιιοπτ!οτσι· ποετι·ιιο Αι·ο!ιτοοπτ'ι·τιτοι·πττοτ!

(οπιπιποτ!ο μοι· πω: οτιιιι!το οι·ιιττο μισο ο!τοι·ἱ το ι!!οτο Ιοοο Ν. οοιιοοοοιι
'οτ τοποιοι·ο !ισοσοπιοι!! οοιιοοοοἱοπἱο ο!τοι·ἱ Αι·ο!ι!οοπίτοτοι·πττιιττ οοοι·οοοτιι
ποπ τσουπ) οσιιτο τιιοσ!τιιτοπι Αιιοετο!τοοπι ποτιἱο οοποοεοοσι ιιι!οσπετιιισο
οτ ιι8οοι·οοιιιιισο ιιτοσο τ!!! οοσεοσο Οοιιτι·οττττισο Ιπτ!ιι!οοπτιιιο, οτ ετιιι·ττσιιΙοο

οι·οττιιο ποετι·οο Αι·ο!ιτοοπτ'ι·οτοι·πττοττ [ιἱττοτἱο Ροπτττ!οττο ιιοιπίπιιττπι οικ

τιι·οιιιοο οτ τιι·οοο!οο οοποοοοειο !σι·οἰιιισσ οτ οοιπιπσπιοιιπιπο @στο τοιιοι·οιπ

τ!ο80τ!Ρτἱοπ!Β οοπτοιιτοο !π Ε!οπο!ιο οσοπι ήτο ι·οοοοπττπιπ μι· θι·ι!ιπσι!σιπ
!οο! οπο οσπι στο Ιτττοι·το οοιισι·οττιπ ττοτ!!ιτπτ18 τ).

ο

@Μισο οπιπι!ισο Ιπι!στοοπτιτο οτ ι.οι·οτττο οιιτι·ιτσο!ιοσε οπο! ο!πο!!Ιοττπι
ι!οοοι·ἰρτἱο ιιι·οοι!!οτιι οοπτ'ι·οτοτπ!τοε στἰ, ιιοτἰτἰ, οτ Βιι.σι!οι·ο οιοεο!τ @στο
οιι οππο οιι. πιο. ΟΙοιποπο πο. το οποιο οττοτο Οοπετἱτιιτἱοπο ρι·ιιοοοι·τροττ
οτ νοι·τιιττοποο τ

ι 88. Π. Ν. Πο ΡΡ. ΙΧ. ορρι·οτιιιτοο οσοσο οσἱᾶοπι ροπ
οτἰτστἱοπἱο οσοιιι! οιι!ιοτιιιιττπιπ τοποι· οπο οσιπ ιτἱοτἱο νιιι·τιιτιοπιτισο πο. οο

!ιει!ιοτ τ
ι) οοι!τοοτ 1
.

οσοι! σπἱοιι το.πτσπι θοπττστοτιιἰτιιο οοσει!οπι !ποτἰτστἰ

οτ Βοσοι·ιο ἰποτἰτσἰ οτ ιιοοι·οοιι.ι·ι οιοοεττ το Εοο!οοτιο τοπι 8οοοσ!ιιι·ἱσιπ οσοπι
Βοοσ!οι·τσιπ, 2

)

οσοι! τι! πιιτ ι!ο οοποοποσ 0ι·ι!!ποι·ττ οτ οσοι Πττοττο

Τοεττπιοπτιι!ιοσο οοσει!οπι, τ!. οσοι! Οοπτ'ι·οτοι·πττοτ! ἰπετἱτστοο νο! οοοι·οοιιτοο

οιιιιι·οοοο οτ ισ οτιοοτο οοπιιιισιιτοοπτσι· Ρι·τνι!οο!ο οτ Ιπι!π!οοπτιοο Διοπτ
οοπτ'ι·οτοτπττστι τποτττσοπτἱ νο! ιιοοι·οοιιιιττ ποπιἱπιιτἱιπ οοποοεοοο ποπ πιο
οιι οστΙισο μου οιι·Μ!οοτσιπ οοιππισπτοιιττοπτο Ιοο.σι!οτ, 4. οσοι! Βτιιτστο Ποπ

τι·ιιτοι·πττοτσιπ οπιιιπιποπτσι· οτ οριιι·οτιοπτσι· ιι!ι θι·ι!!ποι·το Ιοοἰ οτ οτι οοι!οιπ

οοι·ι!ο! ιιοεστπτ, 5. οσοι! οι·ιιτιοο οτ Ιπι!ιι!οοπττοο Οοπτ'ι·οτοι·πιτιιτι οοπιιιισιιτ

οοτοο τιι·οονιιι οοοπἱτἱοπο 0ι·ι!!ποι·τ! άσπιτιιισιτ οιι·οπιπ!οοπτσι·, 6. οσοι! Οοπ

τι·πτοι·πττσο οΙοοιποογπιιο οικοττιτοτ οτ οι·οοοτ @στο τ'οι·πιπιπ μοι· θι·ι!τποι·ισπι

οιι·οοεοι·τ!ιοποοιπ, 'τ. οσοι! Πττοι·οο οι·οοττοπτε, οτ ιιοἔτοοιιτἰοπἱο οι·ιιττο οιππἰιιο

πο πσΠιι ιιι·οι·οσο ιιιοι·οοι!ο οτἱιιιπ ο οιιοπτο οιιπτττισει εστι ιιι·οοτο1ττσ οσοοσο
ιποι·ιιο ο!οοπιοογποο οοοορτο οηιοι!ιτ! οτ οοποοι!ι ποοο!ιιτ οτ εοΙσπιιιιοι!ο

τἰτσ!ο οηιοπεοι·σιπ οσο οιοι·οοιποιιιι, οοι·τιιτσι·π νο! τπηιτοεοἰοπἰε οτιοοπτ!ιο

εἱοἱ!!οι·σιπ οιηιοποἱο οοι·ι!σΙτο οοι·ιι Βοοι·οτιιι·τι Νοτιιτ!!οσο !ο!ιοι·ο νο! πιοι·οοι!ο

ιι!τιοοιιο οπιπττισο οιιπι οσιιπτἱτοτοπι οιιοο ποπ οΧοοι!στ οσπιπιιιπι οοστοι·στιτι

ο” ιποποτιιο Βοπιοπιιο το !το!τιι, οτ οιιτι·ο !τοΙτοι.πι ποπ οποοι!οτ οσιιιιπιιιπ

!!!ιο!!ιιι!σπι νσ!οο [τοποσ τττοτπτο πιο οιιι€σΙσ σοοτοοοτἱοπο νο! ἰποτὶτσ

τἱοιιο ετνο οοπτ!ι·πιοιττοπο ι·οοτροι·ο Ιιοοοτ, 8. οσοι! εἰποσ!ιι Μο πιοιιι!ιιτο οο

οιηιι·οοοιι ισ οπιπιτισο εστο ιιοι·τττισο ττι!οΙΙτοι· οτιοοι·νοπτσι· εοοσο τιιοτιτσττοποο

νο! σΒοι·οοοτιοποε οτ οοπιπιιιπίοσττοποο Ρι·Μ!οοίοι·σπι οτ !πι!σ!Βοπτἱσι·σπ1
πσ!!!σε οτιιτ τοτιοτἱο οτ πιοπιοπτἰ οτ οσὶ!ἱ!ιοτ Βιιτιοττοι·σπι ιιτοσο ΟΠ!ο!ο!!σιπ

Ιιτ!νοτἱοπἰε θΠ!ο!οι·σπι οππο ο!ιτ!ποπτ οτοσο !πτιιιτι!!!τοττο οι! ΠΜ οτ ο!!ο

πι τιοετοι·σπι οτιττποιισο ιιοοπιιπι οο ἰροο !ποπι·ι·πιιτ οσοο οτι ιι!ἱο οσιιπι ο

Βοπιιιπο Ροπττττοο ι·οπιττττ ποπ ιιοοεττ.

1
) Ροτοοτ οττοπι !πτοι·τ οι Ιιιτιοτ ΕΙοπο!ισε, τι! ιιτι·οοιιο τοπιοπ οοεπ ΕΙοπο!ισο ι!ο!ιοτ

οτι θτι!ιποττο Ιοοτ πο! ΑτοΙιτοοπττοτοιπιτοο ο11ετιτ ι·οοο,οποεο!, οτ οοπτιποι·ο ι!οτιοτ ι!!

εττποτο οτ αρκετο ποπ εστι οοποτοΙιτιιιο νοι·τιτο ΙιισιιΙ,οοπττιιο, 8τιιτΙοο οτο. οιιττιιιο
5οοιοτειε οι;οι·οΒοπο τι·σιτσι· ι!τι·οοτο ποπ οστοιιο ιιοτ οοπιιιιππτοοττοποιπ οτ οκτοποιοποιπ

οοιιι!οτ.Β

2
) 85 Ιστιοτ ιποοι·ι οτιιιιτι Ιιοτοετ ιιιτοοι·ιι Οοιιετττιιτιο τιι!ιτοποο ισ Επι: νιιι·ιοττοποο

τ
ι 85. Π. Ν. τηιιιι·οΙιοτιιο. Ποοτοι·ιιιπ νο! !πτοοι·ιι Ποσοτιτιιτιο πο! οιιΙτοπι τπι!ιοοιτο πιο

οιιιιιτιι οικω εποετοπττοιιι οοπτιιιοιιτ οσπι νοι·τιιττοπιτισε Ιιτοοι!!0ττο οπιπτπο ιστοι·οπι1ο οετ.



342 Ι3επτσεΙιε Βιιπάεπτεπτειι: Βειι6ι·στοπ ιππ!ι·τ1ιετΙππε πει· Ε!ιεεοπιεπω.

Ιπ ιιιιοι·ιιιιι οπιπιππι ετ εἱπΒιιΙοιππι Μεπι ετ τεετἱπιοπἱιιπι Με Μττει·ιιε
ποετι·οιε ειιἱπτ!ε πει·ι ετ μι· Νοετι·ιιε Δι·ετιιεοπτ'ι·πτει·πιτετιε 8εει·ετει·ιιιιιι
ειιΒεεπἱτιἰ ετ ριιΙιΙΕεπι·ι ιπεπιτεινιπιιιε ετ πιειΙΙοι·ιιιπ ἱρεἱιιε Ρι·οτεετοι·ιε ετ

Δτεπἰεοπΐιιιτετπἱτιιτἰε 5πεπιπιπε ετ τ'εειιπιιε ιιρρεπεἰοπε ιιιππἱι·ἱ α
).

Μιτπιπ Βοιπιιε επ Ιοεο εοΙἰτο ποετι·ιιε θοπει·εΒιιτιοπιε εππο _

Ιπόιοτιοπε ν ἀἱε τ ιιιεπεε Ροπτιπειιτιιε

ρι·ιιεεεπτιππε.

Β. Βετο· ιἰἐε άεατ.ε·ε?ιεπ Βωπάε.5·.παατεπ.

Πιι.ιιιιπιιοπιπωΙΙιππι;

άει·)επτ:πεπ ΒεπϋΜεπ, ωεἰεΙιε ίπ άεπ, @Με άεπ Ψει·ίπιρ ωερεπ Πεύει·
στειλω: πο" Αωσεπωεπ·επάεπ ό

.

ε!
.

θοϋια άεπ 15. .ΜΗ 1851 εει·είπι:ς!επ
ι1εωίτε?ιεπ Βαπάεε.εταα!επ πω· Βι·ΙΙιεί!απρ α.» ΕΙιεεοπτεπ.ιε (?'πιτωελείπε)
θε/`ιφ2, αιτία· πω· Αασι£εἰἰωπ9 τω, απ ιἱετεπ δ2εἰἰε 2ι·ε2επάεπ Βεεελείπί

μικρα απ9εωίεεεη Μπιτ.
(Νιιετι πεπ επιττιεΙιεπ ΜιττΙιειΙππρεπ τι" Βεειετιιπ,=;επ πιιτ,εετΙιειΙτ Μι Μι·εΙιΙ.

ΑπιτεΙιΙ. Μ: Με Πιόεεεε ΜΜΜ 186! Ντ. 8. [Μπι Με ΝεοΙιτοΙ,εεπι1ε επτποιιιιπεπ ω]
πω! 5ΙιπΙιεΙι ιιπ Απιτ1. ΚιιτοΙιπΙ. τω· Με Βιτιεεεε Ρειττει·Ιιοι·π 1861 Ντ. 'Η

Α π ΠιΜ τ - Β ε ι· π τι τι ι· ε: Με Ηει·πο8Ιιετιεπ Κι·ειπϋπιτει· πι Βει·πτιιιι·8, ΒιιΒεπ
ετειιτ πππ Οοεννι8.

Δ π |ι ιι Ι τ - Β ε ε ε ιι κι: Με ΗειποΒΙἱεΙιεπ Κιεἰε-Βἱτεετἱοπεπ.

Β π α! ε π: Με θι·οπεπει·ποεΙιετιεπ ΒεπἱιΕε-νετνιιΙτιιπἔεΙιεπ ει·όειι (8τικττ- ,

θτιει·- πππ Βεπιι·Εεπιπτει·.) - ·

Β ε ἱε ι· π ι Με Κ6πιΒΙιεΙιεπ Βἱεττἱετε-ΡοΙἱπεἱτιεΙιϋτἀεπ , πω! πω:: - 1 τ

1
) ἱπ πεπ ι·εε!ιτε πΙιεἱπἱε-ιεΙιεπ Βειειει·ιιπ8επεπττπεπ τΠε ΚϋπἱἔΗεΙιε ΡοΙἰπεἰ#

ὰἰτεετἱοπ ιιι ΜϋπεΙιεπ, όιε Κ6πι€ΙιεΙιεπ ΒιιπόΒει·ιοΜε πω! Με
εἱπει· Ι(ϋπιΒΙιεΙιεπ Κτεἱετεεἱειιιπε ππιπιττεΙΙιει· ππτει·εεοι·όπετεπ, πωπ
ετε!ιεπά νει·πειεΙιπετεπ, 8τιιτ!τ-Μπειετι·ιιτε, πτὶιπ!ἰεΙι:

ο
ι) ιιιι Βεπιει·ιιπεεΒεπιι·Εε νοπ Οπει·-Βιι.ιει·π τΠε Μιι8ἱεττιιτε νοπ

ἱπἔοιετπιἰτ από Μϋπετιεπ,

τ
ι) ἰπι ΒεἔἱειιιιιΒεπεπἰτΙιε νοπ Νἱεὰετ-Βιιἱει·π όιε ΠΜεΒἰεττιιτε νοπ

Βιιπάετιιιτ, Ριιεσειιιι πω! Βτι·πιιΜιι€,

ε) ἱιπ ΒεΒἱετιιπἔεπειἱτΙιε πει· Οπει·-ΡΩιΜ πππ! νοπ ΒεεεπεΒιιι·ε
Με ΜεΒἰετιπτε νοπ ΑπιΒει·ἔ πω! Βεπεπετιιιι·ε,

τ
ι) ιπι Βεπιει·ιιππε!ιεώιπε νοπ Οπει·-Βι·ιιπΙιεπ ω Μεειετι·πτε νοπ

Βειιπτιει·8, Βιιγι·ειιττι πω! Ποτ”,

ε) ἱπι ΒεΒἱετιιπΒεΙιεπἱιΕε νοπ ΜιττεΙ-Βι·ειππεπ όιε ΜπΒἰεττπτε νοπ
ΑπεπειεΙι, ΒιπΙιεΙεπι1Μ, ΜεΙιεττιότ, Βι·Ιιιπεεπ, Βϋι·ττι, Νϋι·πΙιετε,

ί) ἰπι Βεειει·ππ8ετιεπιτΚε νοπ Ππτει·ΐι·ππΒεπ Με ΔεεπιιΠεπτιπι·ε όιε
ΜιιΒιετι·ιιτε νοπ Αεετιετϊεπτιπη;, δετιννειπϊιιι·τ πππ Ψϋι·%Βιιι·8,'

ε) ιιπ ΒεἔἱετιιπεεΙιεπἱιΙ‹ε νοπ Βοτιννεπεπ υπό ΝεπΒιιι·8 Με ΜεΒἱ
ετι·ιιτε νοπ ΑιιεεΙιιιι·8, Ποπιιιικνϋι·τΙι, ΚιιιιΠιειιει·π, Κεπιπτεπ,

Με” Μειππιιπεεπ, Νειι!ιιιι·Β πω! Νϋι·ιιΙιπεεπ;

ή Με Ιππιειιπτιιι· ποιπιππ εοι·πιπ επι πωπω επΙιεει·ΙΙιτιεπεε ετιιιιιι πει· ιιι€ιΙΙιτιπ
πιηιοπει·ε άεπεπτ επηιιε "ιιι πιιπτ μπω πεοπΙιει·πι πεταει.
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Σ) ἰπ όεπι Βεειει·απ8επεκιι·ιτε όει· ΡίπΙε° όἱε Ι(ϋπι€ΙιοΙιεπ Εππόποιπ
πιιεεπι·ιατε.

°

Βι·παππεπανειι;: απ· όιε Βόιότε όοι·επ ΜιιΒιετι·πιε, Επι· όπε ι1ΒιόΒε [από
ό όιε Ηει·ιοπΙιε!ιεπ Κι·ειεόιι·επτιοπειι.
Βι·επιεπ: όει· ΡοΜειόιι·επτοι· όει· 8τπόι; Βι·ειπεπ, όιε Εππό!ιει·ι·επ όεπ
θιεΙιἰειπ επι ι·εοΜεα από επι ΙιπΙ:επ Ψεεει·-Πίει· από όἱε Λεπι€ει·

νεπεεπεικ από Βι·επιει·Ιιπίεπ.
ι π

Γι·ιιπΜ'αι·τ: Μ· όἱε Βιιιότ όιε 8τιιότΕππιιΙει,- Πα· όΙε Αππεπϋι·ιεεπ όει·
Εππόπειπειπόειι Με Εππό-νει·π·πΝαπ8επιπτ.

ε

Ηπιππαι·ις: όἱε Ψαόόε!ιεπϋι·όε Επι· όιε Βιπότ, όἱε Ριι€ι·οπαίε όει· Ιιεἱόειι
νοι·επιόιε Μ. ΡααΠ από 88. θεοι·8, όἱε Ιιεἱόεπ Εππόπει·ι·εο!ιπί'ιεπ
όει· θεἱιἰε©ε όει· Μπι·εοπ από όει· θεεεόππόε από όπε Από Βιι;πε!ιΙΜεΙ.

Ηιιππονει·: Βἱε απτει·επ νετπνιιΙιαππε!ιε!ι6ι·όεπ (ΟΙιι·ιππει€επ). Βἱεεε εἱπό:

1) ιπ όεπ 8πιότΒειπειπόεπ (εε!Ιιετειϋπόἰ8επ Βιέιόιεπ), επι' απόψε όἱε
τενἰόἰττε Βιπό$ε-θι·όπαππ νοπι 24. όππἱ 1858 Απνιεπόαπε ππόετ,
ἱπ όεπ εο8. εεΙππτεταπόι8επ Βόιότεπ, όἱε Μπειετι·πτε;

Σ) ἱπ όεπ ΙιππόΒειπεἰπόεπ, ειππε!ιΙιεεεΙιεΙι όει·]επι€επ Βιιιότε από ΓΙεπΙιεπ,
ιιαί "πιό ιιππ νοι·πεπειεΙιπετε θεπετα Ιπειπε Απανεπόαπι; ππόει, -
όἱε Κόπι€Ιιο!ιεπ Αειπτει·:ό

3) Επι Βεπιι·ιτε όεπ Ηει·ικοπόιαπιε Αι·επιπει·π όιε ΒΕππόεεπει·ι·ΙιεΙιεπ πει·
πο8ΠοΙι Αι·ειπΙιει·Β'ποπεπ Αεπιτει·;

·

4) ἰπι Βεπιι·Ιιε όεπ [πιπόεε ΗιιόεΙπ όἱε ΙἰἱπππειπἰεΙεΒειἱεΙι€ε.
ΒεΠιετεπιπόιπε 8ιππιε ιιιπό 8ει;εππνϊιιιιιε ίο!Βεπόε:

π) ἱπι Βεπιι·ικε όει· [ιππόότοειεἱ ικα Ηιιππονει·: Ηιιππανει·,ε Ι·ΙπιπεΙπ,
ΒΙόιιεεεπ, Μαπόεπ, Ρεπεπειεπ, Βοόεπιιιτει·όει·, Νεαπιπόι; ιιιπ

ΒαΙιεππει·Βε, Ψαιιιιτοι·ί από Νιπιπαι·π, -

π) ιιπ Βεπιι·Ιτε όει· Εππόότοπτει πια ΗΠόεεΙιεἱιπ, θοπΥπι·, Ρ8ἱΠθ;- Δ

θϋτιἱπἔεα, Μοι·ιπεςεπ, Μππόεπ, Νοι·ιιιΙιειπι, Είππειιιι, θιικει·οόε
από Βπόει·ιππότ, .

ε) ιπι Βεπιι·Βε όει· Εππόότοπτεἰ επ ΠΙπεΒπτἔ: ΟεΠε, ΗαιΙιπι·Β,
ΠεΙαιεπ, Ψιππεπ π. ό. Ιια!ιο, Βπι·πόοι·ί, θιΠιοι·π, ιιππ” από
Παππεππει·Β·, .

ό) ιιπ Βειπι·Ι:ε όει· Ιιππόόι·οετει επ Βαιόε: ΒΕπόε, νει·όειι, Μπιε
!ιπόε, (Μει·πόοι·Ε από Βι·επιει·νϋι·όε,

ε) ιιπ ΒειἱιΙιε όει· Ιιαπόόι·οετει πα ΟεππΙιι·πεΕ: θεπε!ιι·ϋεΙκ, Ωπιιο!κεπ
Ιιτϋεπ, ΜεΠε από Ιιιππεπ, β

>Ε) ιπι Βεπιι·Ιιεόει· Ι.ιιιιόόι·οπιει πα Απι·ιε!ι: Απι·ίεΙι, Βιιιόεπ, Ματ,

Νοι·όειι από Βεεπε,

π) ιπι Βεεπι·πε όει· Βει·Β!ιιιαπιπιεπεο!ιαίτ :ιια Οιειαετ!ιιιι: (Πειιει!ιπΙ 1).
Η επ π ε π, Η ι· ο ε π π ε ι· εε ομι πω: όἱε θι·οπεπει·κοΒΙΙεΙιεπ Κι·ειπαπιτει· α).

Η Ειπε Ι..η;πΙΙπαΠοπ οόει· ποπετιι:ε ΜιιπνιιΙιππἔ, όει· όει·π πειτει!'επόεπ Διακ,
Μεπιετι·πτε οόει· ΚΙιαΙιεΙιιεΙεἔεπΙπΙιιε νοι·;;εεεπιτεπ Ρι·ονιπιιαΙ-Βε,πιει·ιιπ,ς (Ι.ππόόι·οει.ει
Μπι· Βετε!ιαπρτπιππππεΙιαίτ) πει όει·.ΛαπωεΙΙππι; όει· Τι·παεοΙιειπε πιτ πα όει·ειι επιπέ
πεπ ΜΜΕ ετΤοτόετΙιοΙι.

ό) Ιπ όει· θι·οειόιετποΒΙΙσπ Πεεειεα:Ιιεπ Ρι·ονιπι Ππεικόεαπεπ, Με αποΙι ιιπ ΜΜΜ:
τειεΙιε Ρι·επεσειι ππό ιιπ θι·οπεπει·ιοΒόιιιαι Ι.π.·ιπειιιΒιιι·ρ πι, αποΙι όει· όοπ πεπιεΙιεπόειι
θεεετι,ι;εΙιππα, πει νετεπε!ιοπαπ,ε νοιι Ιπιόπόει·π ΙιεΕπει·Ιε1 ΠεΙτατπιποππεπε Με:
ΠεΙτατΙιππΙιειπ ποπ ειπε: Υει·ιιππιταπε:επεΙι6ι·όε εΠοι·όετΙιο!ι. πω: όει· Ττειιιεεπειπε
πνει·όεπ αεια:: Ια όει· Ρι·ονιιιπ ΒΙιειαΙιεεεεπ πεπ όεπ θτοπεΙιεπιπιέΙ1επεπ Κτειπίιπιτετπ,



344 Βοιιω«ι!ιο Βιιιι«ΜΜειοιιι Β«ιΙι6ι·«1«ιιι πι· ΒΜΙιοιΙιιιιΒ «κι Βιιο«ιοιιιιοιιι«ι.

Ηοεεοιι-Ι·ΙοιιιΒιιι·μ ἱιιι -Αιιιιο ΠοιιιΙιιιι·Β «Με ΐοι·ινιιΙτιιιιΒιιιιιι «Ι«ιε«ιΙΙιετ.
Μι ΟΒ«ιι·«ιιιιτ«ι ΜοἱεοιιΙιοἱιιι ¦ι«ι!ιοιι «Πει Βϋι·Βοι·ιιι«ύετει· «Με ΒΙΙι·Βοι·-
ιιιοἰεωτεἱειι ΜοἱεοιιΙιεἰιιι, Β«ιοΒιετΙιιι«ι!ι, Μ«ει·ικ!ιοιιιι, Μ«ε«ιά«π·εΙιειιιι πιιά
Βτειι«ιοι·ιιΜΜ «Πο Βεε«ι«εΙἰ«ι!ιοιι Ει·ίοι·«Ι«πιιΒειι «Με ΑΙιεο!ιΙ«ιεεεε «ιἰιιοι·

Πιο κα ρι·ϋ!'«ιιι 4).
Η «ι ε «κι ιι , Κ «ι ι·Η το τ «ι ιι Πι ιι πι: «Πο ΒοΒἱετιιιι8π-θοιιιιιιἰεεἰοιιοιι, ΡοΙἰεοἱ
Βἱτοοτἱοιιειι ιιιι«ι Ε«ιιι«!ι·«ιτΙιεΕιιι€«ιι·.

ΜΡΡω 4

1) Βἰ«ι Μιιἔἱειτιιτο ἰιι «Μι 8«Β«ιτ«ιιι Ι)«ιτιιιοΙ«ι, Β«ιπιΒο, ΒΙοιιιΙιει·Β, Ηοι·ιι,
ΒιιΙειιΒ«ιιι, Βο.ι·ιιτι·«ιρ από Βιμ, εονἱε ιιι «ΜΔ ΓΙ«ε«ιΙ:«ιιι Β«:!ιννιιΙ«ιιι
Ειστε;

2) Με Δ«ιιιι€«ιι· «Με [Μιάου.
[ι Η Β «ι «ιΗ :

1) Πιτ «Πο Βιιι«Η Πι!ιο«ιΙ« πιιά «Ντεκ νοτειιι«ΙΙ:«ι «Με θιιιιεΙ«ιἱ άει· Ἐτοἱοιι
Ηιιιιεοετιι«ιτ ΠΗιο«:Ικ (Βιιιιι€ε«:ιιιιιΙοι);

2) Η: «Με ε«ε«ιωιιω Τι·«ινοιιιϋιι«Ι«ι ιιιι«Ι «Πει @οι ΔιιιτσΒ«Μι·Ι««ι ΒοΙιϋτἱΒειι
Ποι·Εεο|ιειί«:«ιιι Βι·ο«Μιι, θειιονοι·ε«Ιοι·Ε, Ινοιι«ιοι·Ε από Βϋιιιιιιιι «Με ΑΜ;
Τι·«ινοπιΠιι«ιο, -

3) Πιτ «Πο ἰὶΙιτἰ€ειι Βιιιι«Ι«ιεΒοπήι·Ι«ο «Με Βιιιι«Μιιτ,

4) ΠΠ· «Με όεπ· ἰτεἱοιι από Ηιιιιε«ιιι€5«Μιι ΗΠιο«ιΙκ τιιι«ιΙ·Ι«ιπιιι«ιι·8 8ο
ιιιοἱιιειιιιι πιιιιτο!ιοιι«ιο ΑΜ . «πιά 8«Ε«Π«:Ιιοιι Βοι·8«ε«ιοι·ϊ «Με ΑΜ:
Β«ιι·8«ε«ιοτΕ.

2

Επι :««ιιιιΙι οι· 8: «Πο ΒΒι·8οι·ιιιοΜ«π· άει· θειιιοιιι«ιοιι Πε!. Νώε 2, να. Βεἰιο).
Μοο!Η«πι!ιιιι·8- Β«Πινοι·ιιι:

1) ιιι «Μι Βιιι«!ιοιι από «Ιοι·«πι Χ«ιιιιιιι«ιι·«ιι€ϋτοι·ιι «Πο Μιιἔἱειτιιω;

2) ιιπ Β'Ι«ιοΙ«ιιιι Ειι«Ι«νϊέεΙυετ «Με «Ιοι·τιΒο θει·ι«ιΙιτ; 4

δ) ἱιι «Μι ΒοιιιιιιιΜ-θι·τε«ιιι«ιίτοιι, Μι: ΒιιιειοΙιΙ«ιεε «ια ΠοιιιιιιιΜΒοοΕ«ιιι,
«Πο θτοειιΙιοτποΒΙἱοΙιοιι Δεπιτει·;

4) ιιι «Ιου τἱΦτοτεοΙιείτΙἱοΙιειι θϋτ«ιι·ιι πιιά Πο«:Ι««ιιι «Πο θιιτεϋ«ιεΜοι·, Εισι

εἱοἰιιιιι8πννοἱε«ι «Ιοι·«ιιι Μ«ιιιά«ιτειι·«ι;

5) ἱιι «Μι θϋτοι·ιι «κι «Μή Βιιιι«Ι«ιεΗϋειοι· Βο!ι!ιοι·Ηιι, Μ«ιΙ«ι!ιονν από
ΒιοΙιιιι€ε «Με ΚΙοετοι·«ιιιιτει·.

ιιιι Ι(ϋιι1ει·«ιι«:Ιιο Ρι·«ιιιπειι νιιιι «Μι Κ6ιιη;Ιιο!ιειι Ρι·«ινιιιιιεΙ-Βεμοι·ιιιι€ειι πω! «Μπι
Ρ«ιΙιιοι-Ρι·δειάιιιιιι ιιι Β«ιι·Ιιιι από ιιπ Ει·οεεΙιοι·ι«η;ιΙιυπι Ι.ιικοιιι!ιιιι·Ε νου «1«:ιι«!«ιι·ϋΒ«ιιι
Βϋτ8«ιι·ιιι«πειει·ιι Βεεοἱι8ἱι1ἱἔιιιιἔ0ι1 «ΜΒΜ ιιιιεεεειοΙΙι:
«Νοε ιιιι«ιΙι «κτ ιιι άει· Ρι·«ινιιιι ΒΙιοικιΙιεε«ιοιι (ιιι «Μπι Κϋιιι€ι·«ιΙ«:Ιιο Ρι·«ιυεε«ιιι, Μι
θι·οεεΙιοι·ι«η;τιιιιπι Ι.ιιι«επιιιιιη;) ΜετοΙιοπά«ιιι θεε«ια8«:Ιιιιιι€ Αιιέ«ιΙι6ι·ιΒο «Σι«ιε«ιι·
Ρι·ονιιι2 (Ρι·οιιεειεο!ιο -- Βιικοπιιιιιι·μεο!ιο - Πιιτει·ι!ιειιιειι) πι· ΑΙιε«:!ιΙΙοειιιιιιέ
ειπα· ΕΙιε Μι ΑυεΙειι«ιο άει· «ιΙιτιἔΒοιτΙΙοΙιειι Ει·ΙιιιιΒιιιεε ιιι«:Ιιι !ιο«!ϋι·Ι'«ειι πιιά «Μπα
«ΗΒΗ «τι «ο ιυ«εϋ άει· νοι·οΙιοΙιοΙιιιιη; «Με Ιιιιιιιιιοι·ι επι Βει·ι«:ιαΙιο!ιοιι Βφ«Ιοιιιι«ιιι
ιιι«:Μ «ιιιι€«ι8«ιιιετ«:Ιιο.

5οΙ«:Ιιο Αιτεεωτο διιεεει·ιι ιι«ιιϋι;;ΙιοΙι Μι· Αιι«ιι·ΙωιιιιιιιιΒ άει· θιΙϋἔΙωἰι άει· Πιο πιιά
Μι· νοι·τι·«η;ειιιϋεειμιι νοτρΠἰοΙιτιιιιἔ πι· ΑιιίιιιιΙιιιιο άει· ΕΙιοι'ι·ιιιι ιιιι«1 άει· ιιι Μι· Πιο
«ιι·ποιηι;ιοιι Κιιι«Ι«ει· «ΜΜΜ ννιι·Βιιιη;, Με κν«ιιιιι Με «Πο «ιιιε«ιτϋοΙ«1ιο!ιο Ει·ΙιιιιΙιιιιεε πι·
ΕΙιι€«τΙιιιιιέ άει· Πιο «ιιι«ΜοΙτειι.

Η Πω νοι·Ιιιιιι«1οιιεειιι άει· εοε«ιτ2ΙιοΙιειι >Ει·Ι'οι·«Ιοι·ιιικο «Με ΑΙιε«:ΙιΙ«ισιι«ιε οικω·
Πιο ννιι·«1 νου «Μι ἔεΔιιοΙιτοιι 1ε«ιι«ι€τΞΗΙιοιι«ιιι Βιιημι·ι«ιοΜετιι Με: πέοΜ«1ιιι·«ιΙι οιιι«ιιι
Μεοιι«Ι«πιι Τι·«ιιιε«:Ιιοιιι ιι«ιιιτΙ«ιιιι«1«π.

°



2πεεπιπιεππεΠππε ω· Βεπει·πεπ επι· Ει·επε1Ιππε ε" Οοπεεπεε. 345

ΜεεΕΙεπΒπι·8-8τι·εΙΝεε
1) ἱπ πεπ εεεειεπ πππ άει·επ Κειπιπετεἰἔϋ£ετπ Με Βτεὰ£-Με8ἱεπ·ε£ε;

2) ἰπ πεπ ΒοππεπἰεΙ-ΟττεεπεΗεπ, εοννἱε ἱπ πεπ ΠεεΙπεπ Με” πω!
ΓεΙᾶπει·Β Με θτοεεΙιεπεο8Ιἱεπεπ Δειπ€ει·;

3) ἱπ πεπ θτοεεπετιο8ΙἱεΙιεπ Οεπἱπετεἔϋτει·π Με θτοεεπετεοΒΙἰεπε
θεπἰπετεεπιτ επ Νεπ-$π·εΙΜ;

4) ἱπ πεπ τἰτ£ετεεπεἰτΙἱε|ιεπ ΟΜει·π Με θπτεπει·ι·εεπείεεπ ι·εερ. ἱπι·ε
Μεπόε2ει·ε;

5) π: πεπ Κἱτεπεπ-Οεεοποπιἱεἔϋ€ει·π επ Νεπ-ΒτεπάεπΒπτε πω! Γκἱε‹ὶ
Ιεπά Με όοττἱἔεπ θεεοποπιἱ;

·

6) ἰπι Ρπι·εεεπιπππι Βιι€πεππι·π Με θι·οεεπει·ιο8Μπε Εεπάνοετεἱ ΜΜΜ

Βει·8·.
-

Η ε ε εε π : Με ΠετεοΒΙἰεΙιεπ ΑειπΙ:ει·.
ΟΗ ε π π π ι· ε: .

1) ἱιπ Ηει·εομπππιε ΟΗεπππι·ε Με θτοεεπετεεΒΙἰεΒεπ Αειπτει· πππ Με

Μεἔἰε€τετε πει· ΜΜΜ ΟΙπεπππι·ε, Ιενει· πππ νει·εΙ,

2) ἱιπ Γπι·ετεππιπιπε Ι.ϋπεεΕ Με θτοεεπετποἔΙἰεπεπ Αειπτει· πππ πει·

ΜεΒἰετι·Μ πει· ΜΜΜ: Βπϋπ;

3) ἰιπ Γπι·ετεπεππιπ ΒἱτΙπεπΐεΙτΙ Με θτοεεπετιο8Ιἱεπε Βε8ἱετππΒ.
Ρι·επεεεπ: Βἰε ΚϋπἰἔΙἱεπεπ ΡτονἱπεἰεΙ-ΒεΒἰετππΒεπ πππ Με ΡοΙἱεεἱ
Ρτᾶεἱπἱπιπ επ ΒετΙἰπ (Ἐπὶ. Με Νοτε επί Με· νοτὶΒεπ Βεπε επ πω· ΒπἱπὶΙ:
Θι·οεεπ. Ι·Ιεεεεπ.)

Βεπεε ιΠτει·ει· ΙΔἱΠἱθ= πι πεπ 81επτεπ Με 8τεΜι·Μπε, Μ· Με @Με
Επι! Με πεπ·επ'επάεπ θει·Μπεπεπϋι·πεπ, ἰπ Απεεπππε ε" πιππ
Πε!ιεπ Βεππιτεπ Με ΓΠι·εΜε!ιε Εεπἀεε-Βε8ἰετππ8 πππ πει· θεἱεΗἱεπεπ
πω! Εεπι·ει·ππε Γϋι·εΜεπε θοπεἰεϋετἱπιπ.

Βεπεε )ϋπεει·ει· Ι.ἰπἱε: Με Γπεεπἱεπε ΒεΒἰετππΒ επ Ποτε. 82εΠεπ
επάει·ε Βεπϋι·πεπ Τκεπεεπεἱπε εεε, πο πεπεπ Μεεε πει· Μιππ επεδ
Ι‹εἱτ. ενεππ Με νοπ πει· εεεεεΜεπ Β'ϋι·ετΙΜιεπ ΒεΒἱετππΒ πεεΙεπεϊεετ
Μπι!.

8πεπεεπ, Κϋπῆςκεἱεπ: Με ΙἰϋπἱεΙἱεπεπ θεπἰεπ€ε85πι€ει·,· εοννἱε Με
ΒπιΜι·Μιε; Με Τι·ππεεπεἱπε Μεεει· Βεπϋι·πεπ πεπεπ ππι· Μιππ (ΜΜε-=ω, ενεππ εἱε Βεἱτεπε πει· πεει·επεπεεπ ΚϋπἰΒΠεΙιεπ Κι·επε-ΒΕι·εεποπ
ΙεΒπΙΙεἱι·τ Μπα!. _

Βεεπεεπ -ἈΗ:επππι·8: ΒἰεΗετεοΒΙἰοΒεπ θει·Ξεπτεπιπτει·, α!εΙεΕπτε Αε
τπετἱεὺε, ΒτεπΕτ·ε.τπε. Με Ττππεεπεἰπε εεΜΞι·ί'επ εεε: επ Παει· (Μπε
Βεἱτ ποτε ποοπ πει· ΒεπΙπππΙεππε πω· Ι·Ιει·εοεὶἱεπεπ Εεπᾶεε-ΒεΒἱε
ι·ππε, κνε!επε Βεπϋι·πε επε!ι ἱπ πεεοππει·επ Ε”ΜΙεπ εεΙπετ ἀετεττἱἔε

Βεεεπεἰπἱἔππεεπ επεετεΙΙεπ παπί.

Βεεπεεπ-θοππι·8-θοΗιε:
1) ἱιπ Ηει·πομππιπ ΟοτΙπι Με θεπιιππόενοι·ετεπάε;

2) Μ: Ηει·ιο82Ιιπιπε Οοππι·Β Με Εππάι·ετπεεππ :επ Οοππι·Β, Με Μετα
επιτ επ ΚϋπἱΒεΒετΒ, Με Μεμειι·ετε επ Οοππι·8, Νεπετεπτ, ΒοΜιεπ,

εοννἱε πει· 88εΜι·ετπ ἱπ ΚϋπἱΒεπετ8.

δε εξι εε π - Μ ε ἱ π ἰ π Β επ: Βἱε Ηετεο8Ιἰεπεπ νει·ενεΙτππεεπιπτει·, Μεεϊεττετε
πει· εποε Μεἰπἰπ8επ, Βε!εππΒεπ, ΗὶΙἀππτ8Ιιεπεεπ, επεπε, Βοππεπει·8,



346 Βπ«Ιε::: νε11επεενο:·ο:·«Ιπππε πω: 18. .Μππε:· 1861.

«ΜΜΜ, ΡοεεεπεεΕ πππ «Πε Βϋτἔετωεἰετετεἱ-Αειπτει· ει: Ψεεπ::Βεπ,
Βεπ:::::«1, ΤΙ:επ::::·, Ηε1«Μπτ8. Πππει·ε1«:«11, 8«:Ι:::Ι:«επ, θ:·ϊι1επτΙ:εΙ,
ΕεΙ:εετε::, θε:::Ι:πι·Β ππ«! «Με 81::«11ι·ε.11: ει: οι·ε.ππ1εΙ:ΕεΙ«1.

Β:: ε Ι: ε ε π - ν:'ε 1 π: ετ: ΠΜ θεπ:«ππ«1ενοτετεπ«Μ.
Βε1:επιπΙ:πι·Β-Ε::η:ε: Με Ρπι·ετΙ:εΙ:ε Βε8:ε:·ππ8.
Βε1:ενει·εΕπ:·8-Βπ«:οΙετε:«Π: ΒΜ θε:::ε:π«Μ:ε1:ϋ:·«1επ.
Β«:1:εν::ι·ε:: :::·8- Β«:π «1ε:·1:π::εεπ: Β:ε Ε'π:·ε11:«:1:επ Ι.επ«1:·«:Η:ε.
Ψ ε Ι «Ι ε ε:: : Με Γπι·ε:Ι:ε!:επ Κι·εϊε:·1:1Ι:ε.
Ψϋττει::Ι:ει·Β: Βἰε Κόπ:81:ε1:επ ΟΙ:ετίπιπ1ει· ππ«! «Με ΚϋπἱΒΙἱεΙ:ε Μπάτ

«Η:·ε«π:οπ ει: Βτπ::18:::·1.

(ΜΝ Αι:επεΙ::πε ν«:π 0εε«ε:·:·εΙε7: π:::1 ΙΙ::Ι.ΜεΕ:: ε1::«Ξ μι:: ::ΙΙε «Ιει:1ε«:1:επ Βι:ποΜε
ετ::::1επ «Μπ: Βοι1:«:ετ νε:·ι:·εεε ν«:π 1851 1:ε1:;εττετεπ.)

Ο· ΡΜ· είπεε!πε Ι.«ϊ::«Μη Ρ:·ουίππεπ, Πέ«ϊεεεε:ι.

1. Β::«Μ::.

-1. ΨπΙΙιιι!ενει·«πι!ηιιιιΕ
πω:: Θεεε1ιε νετ:: θ. 0«::«:Ι:ετ 1860 Με: «Με πϋ:·εε:·1:«:1:ε 51επι1εεεεε:::1ιιπε :π Απε

πεΙ::πε1'ε1Ιε:: ή.
(Απε «Μπ: 11:·«:εε1:. Με. Βεε.-ΒΙ. 1801, Ντ. ΙΙΙ. 8. 14--2θ.)

Ζει:: νοΙΙεπἔε «Με θεεετεεε νει:: Θ, Ο«:1ο!:ει· ν. «
Τ
.

Με: «Πε Μπεα
ΙΜΙ:ε 8:επ«!εεΙ:εεπ:τππ8 Μ Απεπε!:ιπείεΙΙεπ :επτά π:: Β:πνει·ετ::::«1::ίεε «Με

θ:·οεεπει·εοεΙ:εΙ:επ: .ῖπετ:επ:ἱπἱετε:·ἱπ::: νει·οι·«1::ετ, Με 16181:
_ δ

. 1.Μ Ψεππ «Με Βε:ε::·Ι«επιπ1: επί «Μπ θι·::π«1 «Με νο:·Βεπεππτεπ θε
εε1:«εε πι:: Απο:·«Μππε «Με Απί'Βε!:οτε Με: πι:: νο:·πεΙ:ιπε «Με Τ:·επππΒ
ε:πε:· πεεΙ: «Μπ 81πετεεεεε1πεπ ει:Ιεεε:Βεπ Με επεεεεπεεπ από, εε π.:
«ΜεεεΜε εππ:“Μ1:ετ «Πε 1:εΙ:επ::1:ε1επ 11:::1:εεε1:11ε!:επ νοι·επεεε1εππΒεπ, ενεΙ«:1:ε

«Πε Β1ε11πεἰτἱἔΒεἱ1: «Πεεεε Βε8επτεπε 1:ε«1:πΒεπ, ::180ενεΠ «ΝεεεΙΙ:επ νο:: «Μπ

Βε:1:ε:Ι:Βτεπ π:«:1:1 εεΠ:ετ εο8ΙεἱεΙ: «;επϋεεπ«1 πεε::Βεεν1εεεπ ννε:·«Ιεπ, νοπ

Απ:τε::νε8επ :·:«:1:1Μ; ει: ε1εΙΙεπ.

δ
. 2. · Μ: Μει·::«:«:Ι: €επ:εεε 5
. 1 «Με θεεε1εεε«Με Απ1'Βε1:«:1 ε:πεε

ΒΙ:ενο:·1:::πεπε «Μπι Βϋ:·;;ε:·ι::ε:ετε:· ε:: ΗΒε:·1:·::Βεπ, επ Μ: «Με Βεε:ι·Εε:::::1:
ε:πεπ νει·:«ππ«ΙεεΙ:ε:π πω: ::::Ι:εεεπ«Ιε::: Εοτπ:«:Μι· Ι. ει: ετΙ::εεεπ ππ«!
εο!«:1:επ πεπ: Βϋ:·εε:·π:ε:ετε:· «1ετάεπ:Βεπ θε:πε:::«1ε, :π ενε1«:1:ει· «Με Αεί

μποτ ἔεεετεΙἱε!: ε:: «εεε«:1:ε1:επ ω, πππ:ΜεΙΙ:ει·, «:«Μ:· ενεππ“«Μι· Βϋ:·8ε:·
π:ε:ετε:· εἱπε:π «:π«Μτπ Βεε::1«ε:::π1ε ππτετἔεπεπ Μ, «1πι·ε1:«1εεεεπ νει·
:π:1Π::π8 επ:επ1ετ1:€επ, πι:: «Πε Βε:«::ππ:Επ:πεΙ:ππ8 επ 1:εννετεε1ε11:Βεπ.

δ
. Β. ΠΜ” Βε:«εππ1:πεεΙ:ππ8 1:ε1: Μ «Με Ψεἱεε ε:: Βεεε1:εΙ:επ, «Μεε «Με

Βί::·εε:·:πε:ε1ει· «Πε «::::τΠεΙ:ε νε:·ίϋιε;ππε (δ. 2
) Μ:: Βεἰεεἱπ «Με Βε11:ε

εε1:ι·ε:1:ετε επ «Μπ ενω: εππί:«:Ι:ε1: 1”οΙΒο::«1επ Βοππ1::Βεπ νο:: «Μπ: :Με
1:επεε «Με 61ΐεπτΙ1ε1: νει·1«ϋπάε1.

δ
. Δ. ΠεΙ:ε:·«Πεεε π:ι:εε νοπ εἰπε:· νε:·Ι«Π::«1:εππε επι· :ιπ«ϊει·π υπό
εν1:Ι::·επ«1 «Με 8::πιεπ ΖΜεεΙ:επεε:τ νο:: πώ:: Τομ:: «Με ΑΒεε1:τϋ': «Με
ει::1Ι:«:1:επ νετΕΠπ«1εεΙ:ε:πε επ «Με 'Ι'Ι::1:·ε «Με Β::11:1:επεεε οπει· επ πω::
εοπετ Με επ:1Ι:ε1:ε Βε1«εππ1π:εεΙ:::πεςεπ 1:εε1:π:ιπ1επ Ο:·1ε ππ8ε1:είτε:. ::νε:·«Μπ.

1
) νε!. εεε:: Μ. Π. 8. 185.



Ζεα: Ποσα” ν. Θ. «Με». 1881 Με: 61ο Μασσι·Ι1σασ 8τσασσσασσιασαα;. 847

Μ νοια ενσασα Ααίσσαοτσ ΝσσαεἱσΜ: σταση; εο ιααεε άσε σαεσαΙσε
ιαἱαάσετσαε άτσἱ Τσσσ σασσασίτσ8 αΙσἱΒσα.

δ. 5. Βἱσ νοι·ασαιασ άσα νσταϋαάἰἔααἔσα (8. 3.) Μ αστα· Αα
Βσασ άσε (Με, Τσεσε ααά άσα 8τααάσ άσι·εσΙασα, σΒσαεο Με άσε ασ
· Μι·Ετσ ϋΠσατΙἱσασ Ααεσα!σσ (θ. 4) νοα άσια Βαι·8στιασΜσι· ααά Βαα
εσατσἰασι· σαἰ' άσι· Πι·εσΙα·ϋίτ άσε σιατΙἱσασα νστσϋαάεσασἱαε πα ασαι·Ικααάσα,
ααά άἱσεσ άσια Βσεἰιάπεσαπσ σαι· Ααίασανσαι·ααΒ σε άσα σιατΙἱσασα Αστσα
ενἱσάσι· νοι·ιαΙσεσα. %

δ. θ. Βἰσ Τι·σαααΒ, νασΙσασ άσε Βσπαι·Ι:εσαα: σα' άσα θι·ααά άσε
Ω; 2 άσε θσεστεσε νοι·εαασαπασα σα, ιααεε, εοϊσι·α αἱσατ ΝσσαεἱσΜ σι·

Με Μιά, ϋΙῖσατΙἱσα ἰα άσια ΒσταΙισαεσ άσε Ααιτεοι·τσε ασεοασασα..

5
.. Τ. Πσι· Τι·σααασεσστ Μ: Βσασα ασσα άσα νοτεσατἱίισα άσε ΕΒΕ.

'Η νοι·σαασαιασα. ·

[Με Βσε!ι·Εεασσαιτσ, άἱσ ΒστασἱΙἱΒτσα ααά Ζσαεσα στεσασἱασα αίστασἱ

ἱα εσωσω ΚΙσἰάααε. σ

Πἱσ ΎσιάοΜσα πασα να άσα Βσεἱτϊεασσιαϋσα ααά άἱσεσι· στϋΙΤαστ
άσα Δια: ιαἱτ σἱασι· άσε Ψἱσατἰἔασἱτ άσι·εσΙασα 8σααῖεεσα Ααερι·σσασ αασι·

άσα Ζενσσα άσι· νσι·ΙισαάΙαασ ααά σωσ- άἱσ ι·σσαΠίσασ ααά εαιΙ€σασ 'Βισ

άσασαασ άσα ΕΜ. -

Νσσαάσια εοάσαα άἱσ στα άσα 88σαά άσα Βι·εαάσατσ ααά σαί άΙσ

ΓϋτιαΙἰσαΕσἱτ άσα Ησα·σια ασπϋἔΙἰοασα Πιάτααάσα, εοννἰσ άσε εσσαετσ

Κσαἰ€σΙ άσε ΙσαάτσσαΠἱσασα ΤασΙε νοα άσα ΕΜ σα” άἰσ ννσσαεσΙεσὶτΈσα
Βσσατσ ααά ΡάΕσΕπσα άσα ΕασΙσα$σ νοι·8σΙσεσα ανοι·άσα, :Μάσα άσι· Βσιάι·Ιιε
ασσια2σ σα άσα Βι·σαϋ8σια άἰσ Πωσ:
8ἱαά Βἰσ (νοι·- ααά θσεσΒΙσσατεασιασα άσε Βι·σαΗεσιαε) σεαετΙἱσΙι
σατεσαΙοεεσα, άἱσ ἔσ8σανϋττἱἔσ (να: ααά θσεσαἱσσατεασιασα άσα Βι·σαι)
σαι· Βασίι·σα πα ασΙαασα?

Νσσαάσια άσα Βι·σαϋεσαι ααα »άσα εσεατννοι·σστ σετ, ετσΠτ άσε Βσ
εἱτΕεασσιατσ σα άἱσ Βι·σατ άἰσ Επσμ: ε

8ἱαά Βἰσ Πίοι·- ααά θσεσαΙσσατεασπασα άσα Βι·σατ) σι·αειΠσα σασ
εσΜοεεσα, άσα σσεσανσταεσα (νοι·- ααά θσεσαΙσσαπεασιασα άσε

ΒτσατἱΒσαιε) παπα ΕΙισαισαα :σα ασαιασα?

Δαανοι·Εστ Με άἰσ Βι·σα2 Με ,,άε"ααά ασασα σα! άἱσ νσι·Ιοατσα
σαί άἰσ σα εἱσ 8σι·Μπσσσ Ααίίοι·άστααΒ άἱσ ι·σσαΕσ Ησαά Βστσἱσα€, σασα

ά
σ ασσα ΒσΙἱσασα άἱσ 'Ι'τσαΠαεσ €σνσσαεσΙ£, σο εμ·ϊσΜ άσα ΒσσἱτΒεασσια€σ

άἱσ Ψοι·τσ: .

Κι·σίτ άσε θσεσπσε σι·ΙιΙσι·σ Μι Βἰσ Ιασι·αια άαι·σα άσε Βσαά άσα
ΕΜ νσι·αααάσα ααά ίοτάσι·σ Βἱσ σαΙζ νοα ααα σα Με Βασασπσα εα
εσιαιασα σα Ισασα.

δ
. 8. Παα1ΜσΙαστ κισσα άσε ΒασεσΙιΙἱσεεααε Μ σε" άσα νοι·;.ςσα8

σαι Ρι·οτσσοΙΙ σΙε Εασεοασἱα (ΒΚ. 76.) Με άστα σαΠσσσαάσα Γοτ
ιααΙστ Π. ἰα άτσΠ'σσασι· Ααείσπ·ϋσααΒ σα!'εαασ!ιιασα ααά ασσα νοκΙσεααἔ
άσεεσΙασα νοα άσα ΝσανστσασΙἱσατσα ααά ΖσαΒσα αεα αατστεσατσἰασα.

5
. Θ. Βἱσ σἱασ Ρι·ο2οοοΙΙεσαείσπ·ιασαασαπ ασΒετ άσα αση;σαι·σσατσα

Πιάτααάσα ἱα άσα Βσσαεα·σιαι· άσε ΒσεἰαΙτεσαπε σαΠαασανσαι·σα, άἱσ 5ανσἱΜ

άσα Βασσσιτσα ικα ασασαάὶἔσα, άἱσ άι·Μσ σασι· νοα άσια Βσιάτσεσιατσ άσια

εαετσαάϊασα Ρϊσι·τσι· ιαΜαπασΠσα, σα: άσα ΒἰαπσΒ Με σαΙἱσἔσαάσαι
Γοι·ιααΙσι· Π!. αι άσε Βασαασα πα ΒσνἰτΙκσα ααά αἱστϋασι· ΒσεσασἱαἱΒααἔ
πα άσα Αιατεσστσα πα εσασα.



848 Βυ«1επ: Βοτεε1ιετ«1ππε «Με 111ιι1ετ. «
τ
.

Ιππει·π ν. 81. Β«ιεΙιι·. 1880.

5
.

10. Ψἰι·ό ιιιιτ' όεπ Απτι·«ιε όει· Βι·ιιιιτΙεπτε νοπ όειπ Βειιιι·Βε
ιιιπτ«ι εἱπειπ «ιπόει·επ Ρ1”ιιι·ι·ει· ιιΙε όεπι επτεπόιεεπ όιε Ει·πι11επτ1εππε επι·
νοι·πιι1ιιπε όεπ Τι·επυπε πεεεΒεπ, εε πετ ]επει· όεπ Βιππ·ιι€ όεπ @εσπε
1ιεπεπ 'Ι'ι·ευυπε 1π «Με ΕΙιεΙιπ«ιΙι ππτει·_ ευεόι·ϋ«:ΗΜιει· Βεεπεπετιπιε πετ'
όιε επιτ11«ιπε Ει·ιπέ«:1ιτιπππε· πιιεΙι ιιΙΙπεπιε1πει· νοι·ε«:Ιιι·11τ ευ Βενιπι·1«επ .

υπό ε1πεπ Απεευε Μενου όειπ ευετεπόιπεπ Ρ1'ει·ι·ει· ιπιτευτ1ιειΙεπ, υπι

εοΙ«:1ιεπ πιιε1ι ιπ «Με νοπ·ἱΙιπι 8είϋπι·τε Ε1ιευπε1ι ε1πειιτι·«ιπεπ.
-

Κει·ίει·π1ιε, όεπ 18. «1««πυιιι· 1861.

Πι·οεε1ιει·ποεΙιεπεε Μιπ1ετει·ιιιιπ όεε Ιππει·π.

Α. Ζεπιειχ.

Επι πω!. Βεπτει·ππε;επΙιιττε 18111 Ντ. Π!. 1«ιΙε;επ Ιιιει·επτ π«ιοΙι 1'οΙπειιόε ·Επι·ιιιιι

Ιιιι·ε: 1. 7ω·Ι«12ιιιΙεεΙιε5π (Θ. 17), 2
.

Τι·αυππρερποιοσε22 (8 18 Π.), θ
. Επειτα; ἐπί:

ΕΙιεΙιιιεΙι (8. 20).
171711·Ι«πϋιι1'επ όπου πυ«:1ι 1'οΙΒεπόε:

Β. ΒιιτεεΙιε1όιιιιε «Με Βι·«ιεειΙιεπισΕΙ. πω. 11ΙΙιιΙετεπ·1ιιιιιε·
όεπ Ιπιπιει·ει.

Πε1ιει·. δ
.
4 όεε θεεετεεε νοπι θ. θετοπει· 1860, όιε τεοπτΙιεΙιε 8τεΠυπ8

όει· Κπ·ε1ιεπ υπό Ιιιι·επΙιε!ιειι νει·ειπε υπ Βτε«ιτε πω. «οι. ο1ιεπ Βό.
Ή. δ. 135.)
(Απε «1επι Βιι«11ιοΙιεπ ΟεπτιιιΙΙιΙεττ νοπ Μ. Β2εεΕπιχ. 1881. Ντ. θ. 8. Μ.)

1ΝΤιιοΙι όεπ θιι·υπόεετεεπ όει· Ι««ιτ1ιοΙ1εε1ιεπ Μι·εΙιε ιετ όιιε Βιιπό όει·

Μπι ιιπΙ6εΒιιι·, υπό όιιΙιει· όιε Ψιεόει·νει·επεΙιε1ιππε ειπεε πεεε1ι1εόεπεπ
ΕΙιεπεττεπ, επ Ιιιππε πει· επόει·ε ΕΙιετΙιεἱΙ παπι επι Εε!ιειι.ιετ, υπ1ιεό1πετ
υπετιιττ1ιε1'τ. -Με 1ιπι·πει·ΙιεΙιε θεεετεπετιππ8, όιιε Ιιειιόι·εοπτ, Ι«εππτ όιεεεε
ΒΙιεΙιἰπόετπἰεε πιστό. Βιι€επεπ Ιιεετἱιπιπτ όἰε Βτιεοι·όπππ8-νοπι .1επι·ε 180?
ἱπ δ. 17, όιιεε εε 1ιπ Ε'ιιΙΙε εἱπει· Ψ1εόει·νει·ε1ιεΙιε1ιππε ειπεε εεεε1ιιεόεπεπ
Β1ιεΒιιττεπ, πἱε1ιτ πυι· όει· νοι·Ιεευπε όεε Τι·ευυπεεεεπειπεε όει· Βτευτε

1ιεπϋι·όε, εοπόει·π εποε, πιο εε πιι«ι!ι όιεεειπθεεετε ει·1ΐοι·όει·τ ενει·όε, όει·

Αυτ'ενειειιπε εἱπεε Βι·1επτιπιεεεεπε1πεε επι· Ψιεόετνει·επεΙιευυπε νοπ όεπ
πετι·ε1Τεπόεπ Κιι·οπεποτιι·181«ειτ 1ιεόϋι·Εε, ),ιπόεπι Μουτ ευπεπεπεπ ιι·ει·όεπ
Εϋππε, όιιεε ·όεπιιιπό, όεπ εεεε1ιιε«1επ τω, επι· πινεἱτεπ Β1ιε εε!ιι·ειτετ,
ενεππ εοΙο1ιεε ιπίτ όεπ θι·υπόειιτπεπ όει·)επιπεπ Μι·«:1ιε, επ όεπ ει· ε1«:1ι

πεπεππτ, επ ετιιι·Ιτ επετϋεετ, όεεε όἰεεε ἱτιπι ειπε Νεοπε1επτ π1«:1ιτ πε
ετιιττειι Ιιιιππ, οπεΙειεΙι όειπ)επι€επ νοπ 8τιιιιτεννεπεπ Ι«ειπ Ηιπόει·πιεε όεπ

Ψ1εόει·νει·πειτετ1ιππε ἰπ όεπ ντ'επ 8εΙεπτ Μ, όεπ ιιΙε ιιπεε!ιιι1όιε Βε
εεπἱεόεπ ιν11ι·ό.α

Βει· 8ιππ όἱεεει· ΒεετἱιππιιιπΒ· ἱετ Ι«ειπ ππόει·ει·, Με όιιεε όεπ Ψιεόει·

νει·ε1ιεΙ1εΙιππε όεε εεεε1ιιεόεπεπ Κιιτ1ιο11Ι«επ, όεεεεπ ει·ετει· Επειςεττε π«ιετι

πω, πινει· Μπι .παα11Μιει, ε1ιει· εἰπ «Με δ1αε2ε επει·Ι«αππιτε.ι· Ι«ι“:·εΜεοΜε
Ε1ιε1ι1πόει·πιεε επτ8επεπετε!ιε.

-

_ Βιιε θεεετε νοιπ Θ. ΟετοΙιει· 1880, όιε ι·εεΙιτΙ1ε1ιε τεΠιιπε όει·

κἱτετιεπ υπό 1ιιι·ε!ιΙιεΙιεπ νει·ειπε ἱπι Βτιιιιτε 1ιετι·., ΒεεΝ. Ντ. 111 νει·1”πετ
ε«ιόιιππ υπ δ
. Δ: »Με _1εόε π«ιε1ι όεπ Βτειιτεεεεετεεπ πυΠιεε1Βε Β1ιε ιπυεε
ειπε ι·εεπτΙι«:1ιε Γοι·πι όεπ Ειππειιυπε όπτετι όεε θεεετε @ΜΒΜ εε1π,
υπό εε 1ιεεε8τ πνε1τει· «Με θεεετε νοιπ θ

. θυτοπει· 18110 Με: όιε Βιιι·πει·
Ηεπε 8τεπόεεπειιπιτππε ιπ ΔπεπεπιπείεΙ1επ, όεεε όεε Αιι1'πειι«ιτ υπό ι·εερ.
όιε Τι·ευιιπε εἱπει· πιιε1ι όεπ 8τιιιιτεεεεετεεπ ειιΙεεειΒεπ Πιο όιιι·εΙι όεπ



παει (δ
.

4 Με θεεεωειι ν. 9. (Ματ. 1860 (0ινι1εαε αετι·ε1ϊεπό.) 349

Βαι·πει·αιειειει· από ι·εειι. Με Βειιιι·αεππιτ νοι·ιιααεαπιεπ πει, πνεαπ όιε
νοι·πιιαιπε όιεεει· Ι·ΙαπόΙαπαεα όαι·εα όεπ Ραιι·ι·ει· Με Βεπιπιεα Με αιιι·ιςει·
Ιιεαεα 8αιπόειι νει·ενειεει·1: ενει·όε. Ι)ιε α'οι·πι Με ιπ ειπεπι εοΙοαεα ΓιιΠε
νοι·ιααεαιαεπόεα Λαι'αεαοιεε εοΙΙ παπα δ

.
1 Με 1επτει·εα θεεετεεε όαι·εα

ειπε παπα πα ει·Ιαεεεπόε (όιε απ» νοι·ειεαεαό, παιει· Μπι 18. δαπαιιι·
1801 ει·ιεεεεπε) νει·οι·όααπε αεειιαιιιι1: πνει·όεα. .

Ια ειαεια εοπει·ειεα ΓειΙΙε, ια πιεΙεαεπι ειπ (αιιι·πει·Ιιεα) εειιεαιεόεαει·
ιαιιιοιιι, όεεεεπ Εαε1”ι·ιια ποσα Μια. ααι· εινειιεα Εαε εεαι·ειτεα πιοΠ1:ε,
από Με αειαοΙιεεαε Ραιι·ι·αιπτ Με ΛαΐΒεαοτ από όιε νοι·απαιαε όει·

'Ι'ι·εααπα ανεπεα Με νοι·αιιαόεπεα Βιι·εαΙιεαεα Βαεαιαόει·αιεεεε νει·ενειαει·τε,
ΙεΒιε Με αειι·ε1Τεαόε Από, ενεΙεαεε νεα όει· Ππιει·ιιιεΠαπα ααεπιπα, όπεε
ααι· ειπ ι·εια αιι·εαΙιεαεε από αεια εαιεόιεΙιεε Εαεαιπόει·αιεε νοι·Ιιεπε, από
ανεΙεαεε ποαιιεα αει·ειτε όιε Πειι·πταεει·αιααπιεε ει·ιαεΠι αετιε, όιε Λειεα
πα όεια Βεαπ!'ε όει· Βεα·ιει·απε Με Ππτει·ι·αειπαι·ειεεε να, Μιπιι όιεεειαε
ειπε νει·ι'αεαπε Με ει·οειια. Μιαιετει·ιαιπε Με Ιππει·α όαι·ιιαει· ει·ιινιι·1ιε,
ια αιεἰεαει· Παει Με Λπι'8εαοι όαι·εα όεπ Βιιι·πει·αιειετει· επ εεεεαεαεπ
αιιαε. .

Ζα όιεεεια Βεααι'ε ει·ειαιτειε παπα όἱε Κι·ειει·επιει·απα, ιινειεαε επί
όεπ Πι·από όει· οαεα αΠεΒιι·ιεα θεεετεε νοαι θ. θειοαει· όει· Λαεεαιιααπα
όεε Λιπτεε αειιι·ιιι, νοι·αιπε απ αι·οεεα, Μιαιειει·ιπαι Με Ιαπει·α. Βιιιι

αι·εεεα. Μιαιειει·ιαπι νει·Γιαζιε ιεόοεα πια Ει·Ιαειι νοαι 31. Πειιιαι·. 1800:

..Με Βεετιιιιιπαππεπ πιει όιε ειπειεεεεεωΙιεαε ΖαΙιιεειεαειτ ειπει·
.,,Εαε αιιαεα - ιια8εεεαεα νεα όεια α'ιιΙΙε Με δ. 4 Με θεεετεεε νοια
,,9. θειοαει· 1800 όιε ι·εεαιΙιεαε 8ιεΙΙααε όει· παπα από αιι·εα1ιεαειι
,,νει·ειπε αεια. - ννεόει· όαι·εα όιεεεε ποσα όαι·εα Με θεεετιι νοαι
,,8Ιειεαεπ 'Ι'επε παει· όιε αιιι·ιε·ει·Ιιοαε 8τεαόεεαειιιπιπαε ια ΛαεπααιπείαΙιεα
,,ειαε Λεπόει·απα ει·ίααι·εα. Βε .επι Μι·απι ιπι ΗιπαΙιεα επί όιε 88. 17
,,από θ? όει· Βαεοι·όπαππ νεα 1807 πασα ιετιιτ ιιοεα όει· Ππιεπιπό, Μεε

,,όει· εεεεαιεόεπε ΒαεΒετιε Με ειπε εννειιε Με αειιαειοατιΒεαόεπ αιιιαοΙ.
..Βι·εατιαειΙε ποσα απ, Με εἱα νοια 8αιιιτε απειαεπαιεε Βαεαιπόει·πιεε.
,,αε.εαΒΙιεα όεεεεπ ααι· Με ει·οιεα. 8αιιι1:επιιπιετει·ιαια όιειιεπειι·εα Μπα."
8οιινειι απ ΜιααειΙαπε Με από. ΟεπτιαΙα!πιτεε.

Με Βιιιιιεπειαιοπ Μ. απΙό όαι·παι αΙιεαιιτεπ θι·αι ει·ιαειΙτ ννοι·όεα,
από όιε ααι·πει·Ιιεαε Με εννιεεαεπ όεια αειόει·εειιε απιαοιιεεαεα Ραε.ι·ε,
ννεΙεαεε εεαοα Ιααπει· ιιπ Οοποααιαπιε αιιτειαιιαόει· αεΙεατ ααττε, πεεοαΙοεεεα
ινοι·όεπ. Ια .Βοπε'ε Ζειιεεαι·. 1

'. Κιι·εαεπι·. Βό. Ι. Ηε1”ι 2. 8. 825 ενικό αει

ΜΜαειΙαπα Με νοι·ετεαεπόεπ ΒεεαιειαΙΙεε πατα ΒοαΙαεεε αοεα επι' όιε

νετοι·όπαππ Με Βεραι·ιεαιεαι.ε όει· ΡοΙἱπει νοππ 20. θειοαει· 1807 αια
Βενιιεεεα, νοτια (ααα π.) όιε Βαεοι·όπαππ Μαια ει·αιατει·1: ιναι·όε, Μεε
πικαπ εαπε ει·Ιιεα!ίεαε θ'ι·ιΜόε ειπε Κιι·εαεαει·Ιιιαααιεε ααι· Βαε νει·επετ
νααι·όε, νο όιε 81:πειεει·αιπαπιεε ει·ιαειΙτ αὐτό, όαι·εα ειαεπ ειπεπεπ
αιαόεεαει·ιΙιεαεα ΒείεαΙ όει· νοΠαα8 όει· Βαε αΙε αΙοεεει· Βαιιιιεεαε

ία Με όε/επείυπίε :ΜΜΜ ε.ε·εεεε·πιπ ρο!ε.ι·ια2ι'.ι εε·είωία.ιιίε·αε @παταει
ενει·όεπ αϋπαε. Ια όει· νει·οι·όπααι; νοπι 20. θετοαει· 180? εεΙαει

ιιπ παει· απαιΜεΙαιιι· πεταει· (ααα ε. παπα.) αεπιειαι, Μεε νεα ειπε:
εοΙεαεπ Βαιαιεεαε αιεατ όιε Βεόε αεια αϋαπε, ια όεαιεαιΒεα Ε'αΠεα,
νο ειπ επποπίωαεε ΕΙιεαΜόει·αι'αι ινιι·αΙιεα αεειεαε, Με εε ιπι νει·
Ιιεεεπόεα ΓαΠε, Με εεαοπ εαπ όεαι οαεα ιιαπεπεαεπεα ει·αεΙΙι, νοι·αππόεα
ααι·, εαπεεεαεπ όποια Μ", παπα να· όιε αϊιαει·επ Παιειιιαόε όιεεεε ια
όει· Βαιό1ι Η. νοι·Βεαοιππιεπεα ΓεΙΙεε πιιααειΙεπ ιινοιαεα, Μι·ππε ποσα



8 50 Β ι· ιιπ π ε οι ιιι ει π: Με ΜΜΜ. νει·ιιιιιιιιιιιεε πει· ΚιιιιιοΙιιιειι.

ιπειιι· ιιει·νοι·πειιειι νιιιι·πε, πιιιιε πιει· πει νει·ινει8ει·ππε πει· 'Ι'ι·ιιππιιε πιοιιι:
ιιπ ειιιιει·ιιιεετεπ νοιι ειιιειιι ειιεεεεπε ρο!εσιαιό.ι· επειεείασ!ίσαε σε Βεπε
πειιι ιιιιππ. . ε

Αιιιιιει·ιιιιιι€. Μιιιι νει. :ιπεΙι πιε πειιι· 1ιε1ειιι·ειιπειι ΑιτιιιεΙι ιιιιει· πιε εειετιιειιε

πει·ιειιιειιει·ιιειτ ιιι Ειιεεπειιεπ, πππ ιιΙιετ πιε θινιΙειιε ιιι Ρι·ειιεεειι ιιπ Αι·πιιιν ιιπ. ν.

π. εει π. ιιπ. νι. π. Μ π. Γει·ιιει· πω· Με ΟΕπιιεΙιε ω Ψιιι·ιειπΙιετ_π, ιιπ Μιιιιιιει·
Ιι'αΙΙιοΙιΙε. πιει. Μπι2- Με Μειιιιει'τ, ποινιε πιω ππιειι ιιι πω” Πει”ιε πιιιει· πει·
Βπιιι·ιιι θι·οεεΙιει·κομ|ιπιιι ΙΙε.ι·.ι·ειι πεπ πω" πεε Ιιιι·ι:ΙιόβιοΙιεπ 0ιπιπαι·ία2εσ πι:
Μπόκα Μ" πιο εεε2εω·ρει·2ιο!ιε ι7ιι·Ιι.οπωΙιειι πεί Ε'Ιιε.ιεΙιεπιπππεπ πειιιιτ πεπ ιπ

πει· Αιιιιιει·ιιιιιιε πειιει ιιιιιπιιπειιιέιεπ ειιισειιιππι€ειι νει·ιιι€ππέειι πει· ιιιιιειιιιπιειιειι

θι·πιιιιιι·ιιιιε νοιι Βιεειιιιι πιιά Μιιπειει·.

2. Πει·ιοΒιιιιιιιι Βι·ιιππιιειιινειες.

Πιο Ιιιι·εΙιΙιεΙιεπι Τει·Ιιι€Ιπιιπε πω· Ιππ$!ιοΙιΙιειι.
(Λικ πεπ ΚϋιιιιιιειιεπΒΙπιτει·ιι. 1881. Νι·. 121 Οοι·ι·εερ. Με Βει·1ιπ νοιπ 27. Μπι.)

ιιπ κνει·πεπι ιιπ Ηει·ποεπιππι Βι·εππεειικινειε πιε ιιιι·ειιιιειιεπ νει·ιιιιιι

πιεεεπει· ΚετιιοΙιιιεπ ιιιιειι ειιιεπι ΒεΒιεπιειιι νοιιι θ. Αιιι·ιΙ 1768 πε
ιιιιππειι, κνειειιεπ ειε επιιιιιππιιοιιεπ Βεεειιι·πιιιιπιι€επ ππιει·κινιι·ιτ. ιι

π πε

επειιειι _ιπι Ηει·ιιοΒιιιπιπ πιει ιιιιιιιοιιεειιε Κιι·ειιειι, ιπ Βι·ιιιιππειιπιει8,
ι·ιεΙιιιιιιιι.πι Με ΨοΙι'επιιιιιιει; ειιει· ιιειιιε πει·πειιιεπ, οιιινοιιι πιε Πειιιειιιπεπ
ιιιιεειιιιιιειι ιιιππ, Επι: Ρει·οοιιιιιιι·εειιτε; ιιΙΙε Κειιιοιιιιειι ειιιπ πεπ ιιι·οιετ
ετεπιιπειιεπ Ριιι·οειιιεπ πιιιει·ιιιεΙιι:, ιιιιιεεεπ ιιπ πιο Βιοιπειιιιιιι·ειι ιιεπειιΙεπ
π. ε. πι. , πππ ιιιιεεει· ιπ πεπ πειιιιπιιτεπ Βιιιπιειι πιπεπ πει· ιιιιιιιοι. Ρι·ιεειει·..
ννεππ ει· ιιι·ιιπιιειι ΚιιιιιοιιΕεπ πιε Βιιει·επιειιιε ειιεππει:, ππνοι· πει πεπι .

ιιι·οιειιτεπιιεειιεπ Ριει·ι·ιιιιιτε πππ πει· πνειιιιειιειι Βειιιιι·πε σε ΑππειΒε
ιιιιιειιεπ. Ειπε Ρετιιιοπ πει-ι ΡΕιιι·ι·ει·ιι Βιιιιιιιιι επ Ηειπιιιιιιπτ ππι ιιππει·

νιιειιιπε εεεεωΙιειιε Βεπειπιιε πει· νειιιιιιιιιιεεε πει· Κιιιιιοιιιιεπ ιει ποπ
πει· Κιιιιιιιιει· ιιιι€ειειιιιτ κνοι·πειι. Πεκ ιιπ ιιιιω, ..πιει ιιοιιε Βιιππεπ
νει·ειιπιιιιιπιι€ ννοιιε ειειι Επι· πιε Βι·ιπΒιιειιιιειτ ειπει· νοπ πεπι Ρετεπιεπ
πει ιιει·ιοπΙ. Βιιιιπειι-Βεπιει·πιιε πιιιει·ιιι 10. θετιιι·. ν. .ι νοι·πειι·π8ειιεπ
Βιιιε ιιπειιιιι·εειιεπ πππ πειιιι;ειιιιιεε ιιει·ποει. Βιιιιπε-Μιπιειει·ιππι ππι νει·

Ιεπππε ειπεε πειιιιειιιιιεεειι, επι” πειιι Ρι·ιπειρε ιιιιιιιι·ει· θιειοιιιιει·εειιιι€πιιε
ι·πιιειιπεπ, σε ιιιι·ειιιιειιειι νει·ιιιιΙτπιπεε ε" ΚιιπιοΙιπειι ι·επεΙιιπειι θεεειπειιι
ειειιειιεπ“ ιιιειιι: πιιιιεΒι·ιιππει Μ, μπι-πππ πεπι ειιιειιπειιπεπ Βει·ιειιιε
πεε Απεπειιπεπεπ εειιιει ιιει·νοι·. ι?νεπιι επ ιπ πεπιεειιιεπ ει. Β. ιιειεειι:

»Απειι ιιπ ΖιιιιΙππε ε” Βιοιπειιιιιιι·επ ιιπ πιο ιιι·οι:εειιιιιιιιιιειιε Κιι·ειιε,
νεΙειιε ιπ πειιι Βεπιειιιεπι 8ει”οι·πει·ι νι·ιι·π, Μ, οιιιινοιιι ιπ πειιι Ριιι·οειιιιιι
ι·εειιιε ιιεει·ιιιιπει, ποειι ιιιιειι νοι·ιιειιιιιιιειι Με ειπε δειιπιιιιπεεει·εεει πεπεπ
ιειειιτειππι€επ ΟοιιίειιειοιιενεεΙιεει επιππι'ιιεεειι, πει·ειι Βεεειιι€πιιε ιιει πειιι
ππτει· πεπ ιιι·πιει·ιι νοΙΙιεεΙεεεεπ ιιιιπιιπεπ ιιιπιπ'ει·επιιιιιιιπε πιοιιι ειιιιιιοιιιειι
ννει·πειι ιιιιπιι, κνεπιπετειιε πο Ιιιιιιζε πω, εΙε Με πεε εεειιιιιιιιιε πιει
ε;ειιιιιιι·επιινεεεπ ιιπ ιιιεειἔειι Ιιειιπε ειπε ειιπει·ννειιε Βειι·ειιιιι€ πείπππεπ
ιιειιειι πνιι·π," πο ει·ιιιιιει·τ πεε πεππ ποειι επ ιι·ιεειιε Ζπειιιιιπε. Βει
πει· Βει·ιιιιιππε ει·ιιιιιι·ιε πει· Απε. Ειεειιιεπει:ειιι ιιϋειιει πιιιν: »Ετ πει

πεπεπ πιε Ρει:ιιιοπ, πιει! πιεεειιιε ποπ ειπεπι Μιι:Βιιεπε πει· ιιιιι:ιιοιιειιιιεπ
θειειιιειιιιειι: ιιπεπειιε, ·ινιιι·πε ειε ιιιιει· πιιτει·ετιιι8επ, νιεππ πιο νοπ ιιππει·π
Πιιιει·ιιιιιπεπ πεε ιζιιιιιπεε ειιιΒει·ειοιιι κήπο!"
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3 . Πεεεειι - Βει·πιε!επτ.

ε. Πε!ιει· Με 808|8«π·Βεπ·Πεεε0 ΉΠι·ε«επειι!ιε!τ εε! Επε
εε!ιειιιιιιιβειι.

Ηιει·ϋεει· εε!. εεε εέει·Ιιε/Μ·Ιιε 0ι·Μπαι·ίει επ Παει; πιι!ει· «!επι 17. Με! 18εθ
ιπι Ιϋι·σεΖ. ειπωεπιι 1869 Νι·. 7 ίεεεεπεεπ Βι·Ιεεε επ Με εεεεννετε!Βε θε!ει1!οε
Με!! εεε Βιετειιιπε εει·ιεειεε. ννε!ο!ιει· !πι Ψεεεπτ!!ε!ιεπ εει·ε«!ε εε ιπι Μπι!. ε!. 1881
εποε νοπ εειπ ε!εεεεΜε!ιεπ θι·Μπει·ιειε επ 51ιενει· Με Με ι!οιπεε !)!εεεεε νει·

εεεοει!εεεπ Μ. ι π

Πε«!πι·εε, «!εεε !π Βεε!πεεεεειι Με ο!ν!!εεε ππ«! Π!ν!!εεεεοεε!«!επε
εεετεει, κι επ Με· !«!ι·οε!ιοεεπ θι!ι!ε!ιε!!: «!ει· !«ειεε!ιεεεεπ Βεεεεεετε
εεεππε πετει·Ιιε!ι π!οειε Βεεπ«!ει·ι, ππ«! ε!εἱ!›επ Με Κετεο!!!ιεπ !π ιει·ειιι
θενν!εεεπ ππ«! νει· «!ει· πω!!! επ Με θεεεεεε θεττεε ππ«! «!ει· Κιι·εεε
εεεππ«!επ, ππ«! εννει· Με Μεεεε ννιε Πε· Με !!!πεεεππε, εε εποεί!!ι· Με
Αε!!εεππε, ι·εειι. Τι·ειιιιππε «!ει· Εεε.

· °

Πει·επε ει·εεεεπ ειοε !π πει· επ!ετε! ει·ννεεπτεπ Βεε!εεππε ειπε Βε!εε
νοπ !)!!!οετεπ Με· πεπ Βεε!εει·Βει· ει Βεειπεεεεεπ, Με ειιιεει· ιι!εετ πεει·ε!!

ΒεπϋΒεπ«! ει·εεπιι1: επι! εεεεεοειετ ννπι·«!επ. Ψ!ι· !!π«!επ ππε «!εεει· επ

!`ε!ἔεπ«!επ !πετι·πει!επεπ νει·ειι!εεει.
' '

1) !!!εππ «!ει· Ρίει·ι·ει· νοπ ει·πετεπ ΕεεΜεε!Μεπ Κππ«!ε ει·εε!!, εε
πιπεε ει·, εποε ει Βεε!πεεεεεπ, νει· Α!!ειπ Με: ε!! πει· Πιπειοει, !(!πεεε!τ
ππ«! Μἱ!ι!ε, εεει· εποε ιπ!τ πειπ Ει·πει, «!επ Με Ψιοει!ε;!τε!!: «!ει· θεεεε
ει!'ει·«!ει·ι:, ειπε ει·ι!π«!!!εεε νει·εεεπππε εει·επετε!!επ ππ«!«!ε«!πι·οε ε!πειι

ιπεε!ιοεεπ Βεεε!«!επεερι·οοεεε επ νει·ε!πι!ει·π·επεεεπ. Β!εἰετ εε!π 8!!επε
νει·εποε εεπε Βι·Ι”ε!ε·, εε εε!! ει· Μεεεε ιιι·ετεεε!!ει·ιεοε οεπειετιι·επ, ειπε
ει· εποε, !'ε!!ε Με Πιπειεπ«!ε εε ει·εε!ε«ιεεπ, ιιι Αεννεεεπεε!τ ππ«! εεπε Με
Ππιει·εοει!ίε «!ει· εε!ι·ε!!επ«!επ Εεε!επτε τεππ !«εππ.

2) Βο!!τε εε επι· Κ!εΒε !ιειιιιπειι, ππ«! Μ: Με· ε!εἔεπι!ε Τεε!!
εειεο!!εεε: εε πε «!ει· Ρ!ει·ι·ει· ·

ε. «!επεε!εεπ ει! εε!εει·επ, «!εεε ει· πει· «ειπε !ι!ειςειι ει”, κνεππ -
πει· !(!εεεει·ππ«! ε!ιι εε!εεει· Μ, επι' ενε!οεειι ειπ εποε «Με οεπεπιεεεε
· Βεοετ, εε! εε ειπε Νιοει!εεεεεει·ε!ει·ππε Με· Εεε, εε! εε ειπε Βοπ«!ει·ππε
νοπ Τιεεε ππ«! Βειτ, εεετετιετ. επ Γε!!ε Με εε!οεει· θι·ππ«! πιοετ νει·
!!εε!, εεε !επι «!ει· Ρ!'ει·ι·ει· επ ει·ε!ει·επ, «!εεε ει· «!πι·οε εε!πε !ζ!εεε ειπε
εοεννει·ε Βεπ«!ε εεεεεε, ππ«! «!εεε ειπε ε!;ννε νοπ «!ειπ ννε!ι!ιοεεπ θει·ιο!ιε
εεε Μεεεπι θι·ππ«!ε επεε!εεεεπε Τι·εππππε νει· θεα, «!ει· Ιζ!ι·οεε ππ«!
«!ειπ θονν!εεεπ πιοετ εεει:εεεπ !«εππε.

!π «!ει· Ψ!Πι·ε!ιοε!κειτ ειπε Με εεε!ίπιει!επ θι·ϋπάε, εεε «!επεπ Με
επη;ει·Ι!οεε θεεετεεποε Τι·εππππε· εεειεπει, εποε εποε ειι·εε!!εεειιι Βεεετ
επι· Βεπ«!ει·ππε νεπ Τ!εοε ππ«! Μ", ννεπιέετεπε επ πε!τννε!!!Βει·, εἰπ
ι·ε!εεεπ«!. !)ει.ιεεεπ !εεει «!εε εει·εει·Ι!εεε θεεετε εποε ειπε !!εεεεεε!«!ππε
πει εεεεπεε!τ!8ει· !Μπνν!!!!επιιε επ. !π ε!πε εε!οεε Ρι·οοε«!πι· όει·! ε!οε
ε!!'επεει· ε!π Κετεε!!!ι πει· «ειπε ειπ!εεεεπ, ννεπιι ει· «!εεει ε!πεπ νεπι
εεποπ!εοεεπ Βεεετ επει!ιεππτεπ θι·ππ«! επ εεε!επ«!!Βει· Βεπ«!ει·ππε νοπ
Τιεοε ππ«! Με: πι: ππ«! νει· «!επι εε!ετ!!εεεπ Β!εειει· εεννειεεπ Εεεε,
νοι·επεεεεε!ετ «!εεε ει· !ιειιι ειι«!ει·εε Μιττε! πω, Με εεε!ἱοεε Ζπεειπιπεπ
!εεεπ επ!'επεεεεπ, Με' )επε Ρι·εεε«!πι·.
”
ε. Πεμ ε!π θι·ππ«! επι· 8οεε!«!επε εεε εεετ!ιπιπ!ει· !Τι·εεεεε νοι·,

εε εε «!ει· Ρ!'ει·ι·ει· πεπ !ι!εεεπ«!επεετεε!!εοεεπ Τεε!! «!ει·επΕ επίιπει·εεειιι
επ πιεεεεπ, «!εεε Με εει·εει!!εεε θεεειε εε!εετ Με Βε!!ε!οπ ππ«! Με



352 Η σε ιιππ Β ιι ι·πι ε τα ότι 8οο1εοι·μεΙιοπο Μιόεεεπι1εο1ι ποι Βιιοεοποιόπποπ.
-

θοινιεεοπ πι· Ι(ιιΠιοΙιποιι πει·ϋπειοπΠΒι πό όιιποι· όπτοπ όσπ Αι·τΠποΙ
806. όοιιι πΙιιεειιόοπ τω σε ΐι·οιετοΙΙτ, πππ: Με 8οποιόπιι€ (όινοι·οο),
εοπόοι·π Με Ττεππππἔ νοπ Τιεοπ ππό Με (εοιιιιι·πτιοπ π οοι·ιιε) ποἱ
όπι ννεΙτΙιοποπ Βἱοπτει· π ππιποπ, ππό πια πι· ΡΕ'ιιτι·οι· όι·ιπποπό επ
οι·πιιιπποπ, πεε Μπακ: ΚΙππο επΒοετοΙΠ νοι·όο. Ειπ επι· ινιοπιι€οι·
θι·ππό επι Μ, όιιεε ιιιι ΠιιΠο πι· Επεεοποιόπιι€ πε πϋτ8ετΙἱοπο Οποτε:
πιο Ψιοόει·νοι·οιπιεπιι€ πι· θεεοπιοόοποπ Με πιοπι· 8οετιιττει: (ΔΝ. 295.)
ππό όπόιιι·οπ «Με θοννιεεοπ πιιτ όοπι (πεσει: ιιι όοπ ρειπΙιοπεπιπ (Ποπ
όἱοι: ποιππιπ πππ.
Ψἱι·ό νοπ πππ ννοΙΠἱοποπ πωπω όἱε Βοπόοι·ιιπε νοπ Τἰεοπ πό

πιο επεποερι·οοποπ, πο πω: ιιππ Απ. 310. «Με ππι·Βοι·Ιιοποπ θεεεπωε
ο" πεπΙεπτο"ΤπώΙ - όπ ΠΙ! επεΒειιοπιπιοπ, πεε π: Επι: κνοΒοπ Επο
πεποπόοι· Παπ Βοεοπἱοόοπ πιιπ - ιιππ ΑππιπΕ νοπ πωι όιιπι·π πε
Βοοπτ, πιιπ ιιπΕ Τι·οιιππιι€· νοπι Βιιιιόο ππιπιτε.Βοπ, ινοΙοπο εοίοι·τ πππ
οωθιιι ππεποειιι·οοποπ από, ινοππ ιιιοπι: «Η πόστο ΤΙΜ! πει·οπ Μ,
ιιΙεπιιΙό πε οπεΙἱοπο ΖπειιιιιιιιοπΙοποπ ννιοόοι· πει·%πετοΙΙοπ. Ψο πππ πι·
πεπιειΒιο πωι νοπόιοεπ:ι πωπω θεπι·ιιιιοπ :επ πιπππ εἱοπ πεοπἰοποπ
ΜΜΜ, ποτ πι· ΒοοΙεοι·8οι· επι πεεοπόοι·ε πππ πεπ ννιι·πειι, ιιππ ιππ
ΙΜι, όσπ Ιπποι·ιεοποπ 'ΕΜΠ επιπενοΒοπ, πε οποΙἱοπο ΖπειιπιπιπΙοποπ
Μπόστ πει·ιπετοΙΙοπ.

ο. Μ: νοπει νοΙτΙἱοποπ Ποτἱοπτ πιο Τι·οιιππιι€ νοπ πωι ππό πω:
πω· ιιππ νοπι Βιιιιόο επεεεερι·οοποπ, εο πω: πι· ΡΕπι·ι·οι· όἱε πππ πιιι·
Βοι·Ιιοπ θοϋι·οπιιτοπ ιιι ποΙοπτοπ, όπεε επι, πι ο!ιπο νοι·Ιοπιππε ιιππ
θεννιεεοπε πετι·οιιπτ πω» απ πϋπιιοπ, πεπ ποπ νοιι πι· ΙΠι·οπο
οτιπιῖοπτἰ8τ πεπ ιιιϋεεοπ. Ππι όἱοεοε επ οι·ννιι·ποπ, εοΠ πι· πω”
απο: Πε.ι·πιππππ πε Βιιοπνοι·πιιΠοε ππό πι· θι·όπόο, όιο ιπι Γκεμπ!
ιιππ οποπιεοπωιι Βοοπτε πιο Τι·οπιιππε ι·οοπτΕ'ει·ποπ, όἱε Βιιοπο π πε
πίεοπϋπιοπο ΟΠὶοἰιιΜ πει·ιοπτοπ πό όοπ Βοοι€ποι:οπ Απι;ι·ιι€ ιπι Νιιιππ
πε παι·επ'οπόοπ ΒποΠιοιΙε πό πππ· ΒοιίπεππΒ νοπ όοεεοπ Νιιπιεπε
ππτοι·εοπτΠ'ι: ετοΙΙοπ. Ποπ όσπ: οιιιοπω από εε πππ ιιπππποπ, πω
Μπιτ εοίοι·τ όιεπι Αιιτι·ει€ επι οπι:ερι·οοποπ πω· ιιππ νοι·ποι· ιιπόοτννοἰτἱΒο
εινα ιιϋτπἰ8ο. ΝποπννοιεππΒοπ οιιιππνοι·Ιππεοπ.
ό. Ποττοππ£ο ιιιιπωω πιό πιιπ όιιι·ιιπ επ οτἰπιιοτιι, όεεε πε Βπόιι” π, πιΠε όἱοεοΙπο οεποπἱεοπ ΒἱΙτἰἔ Μ, ίοι·2όιιπει·τ, ννοεεπεΙπ Πιπειι

όἱε όσ.ι·ιιπε οπτειιι·ιπποιιόοπ ΡΒἱοπτοπ π πε Ποτε; επ ιοΒοπ εἱπό πό
ΐοι·ι.ινϋπι·οπό πιο ποεοπόει·ε ΑπΕπιιοτπεειππειτ :τι εοποπποπ ω.
Βἰε ]οι:ετ επιό όἱε ΕιΠΙο πϋι·Βοι·ΙΕι:ποι· Εποεοποιόιιπ8 πό πι· Ψἱοόοι·

νοι·ποιι·ιιιπππε θοεοπἱοόοποι· ποι όοπ ΚιιτποΙιποιι Βποιπποεεπε πππ Βο
ννοεεπ. Βιιι·οπ όἱε εοι·ΒϊπΙΕπιο Βοοπππιππ8 νοι·ετοποπόοι· νοι·εοπτιίτοπ,
ποπ`π Με. ινοτόο ιπτο πι ιιππ ιιιοπι· ποεοπιππτ ννοι·όοπ. ΠΠΠι·όο οἰπ νοπ
πωπω» @Μπα Επι: 8εεοπἰοόοποι· ΚπιποΙΠτ επ πιει· Επι: πι: οπο: ποπ
απο: πιι·οπΠοπ @ποπ Με θοεοπἱοόειιοπ επ εοπτειτοπ ποεπειοπτιεοπ,
εο π Πιπ πι· ΒειΠεοι·ποι·, ιινοππ πό Με πππ· ιπϋΒΙΙσπ, νοπ όιεεειπ
οπτιττο, πιο: νοι·ετοΙΙππ πι· τοΠΒἰϋεπ ππό επτΙΞοποπ ΓοΙΒοπ οπιπ
πεποπ. ΒΙοἱπτ πιει: Πι·ιπαππιιπ8 ο!ιπο Ει·Ι'οΙ8, εο Μ πι· ?ΜΙ πιο:
ΑπΒιιπο πι· Επιειϊιπόο π πε :κι πει·ιοπωπ, ννοι·ειιιΕ πιο ποεοπόοι·ο Επτ
εοποιόππΒ π» απο ππππιοπι· επ οι·Βι·εΠ'οιιόπ Μιιεει·οΒοιιι οι·ίοΙΒοπ από.

Εππι:ο.
απ. Βοι·Ισποε.



0ι·άΙασι·Ισισ νεα Βι·σεΙσα ιιαά ΜΙΙαεισι· ΙΙΙισι· ΕΙισεσασΙάααε ααά 8ΙΙΙιασνσι·ειισα. 353

Αιιαισ ι·Ιιιιαα. ινα Μεσα άσε Ζαεσιααισαασασε ασασα ΙΙΙσι· εεεΙσΙεΙι ΕιΙσειισ
άσι· Μεσ1ιάάΙεΙισα 0ι·άΙασι·Ισισ νεα Βι·σεΙσιι ααά ΜΙΙαεισι· ΙΙΙισι· άσαεσΠισιι άσμα
σιισαά σα. _

·

Ι.Ταισι· άσα νσι·ει·άαααι;σα άσε 1'ΙΙι·ιιαΙεεΙιεΙΙ. Θσασι·σΙνΙΙισι·Ισιε-Αιιι€σε ια Βι·σεΙσα
Ντ. 40 ν. 24 Βσσσιαασι· 1852 ΙΙιιάσα νεα· εεε Ι. ίεΙσσαάσα ΕιΙσει, ασιι·σά'σαά:

,,άΙσ ΒσΙσαι·αασ άσι·ΙσαΙσσα ιισιασΙΙεσΙισα ΕΙισΙσατε, ννσΙσΙισ εΙσΙΙ Ια ΙΙιι·σα ΕΙισεσασΙ

άααεεσαεσΙσἔσαΙισΙισα σα άΙσ ννσΙΙΙΙεΙισιι θσι·Ισατσ ννσιιάσα.

,,Πσ ασσα άσα Ι.σαι·σα ααά θι·ιιαάεσιισα ααιισι·σι· ΙισΙΙ. ΚΙι·εΙισ άΙσ ΕαιεσΙισΙάαασσα

ει." σΙΙσ Αα,εσΙσσσαασιτσα, ννσΙσΙισ άΙσ νεα άσα θΙσααΙσσα σΙαασέσασσασα Βασα σΙε
εεΙε!ισ ασιι·σάσα, άσια Ιαι·εαΙΙεΙισα ΒΙσιιισι· σΙΙσΙα ειιετσιισα; άΙσεσ Ι..σαι·σα ααά θι·ιιαά

εάιισ σασι· νΙσΙσα ααασΙισαατ σα εσΙα εσιισ1ασα; εε ασασα ιιαε 8σ. ΕιαΙασαα ασσαι'

1ι·σε€, άΙσ Βαι·νναι·άΙεσ Πιιι·σιασΙειΙιεΙιΙισΙτ σααιινιισΙεσα, _Ισάσ σεΙιΙεΙεΙΙσιισ θσΙσσσαασΙσ

ια ιισαατισα, άΙσ άΙσααΙσσα ΙΙΙισι· άσε, ννσε άΙσ Καο1ισ ι·ΙΙσισσιεΙιΙΙΙσα άσι· Ε.Πισ ααά

ΒΙισσαεσΙσἔσαασΙισα ειστε €σεη;σΙισΙτσα, ααά σασΙι Ιιααισι·, Ιισεεαάσι·ε αεια· ιια Ισπτσα

θσασι·σΙσοαεΙΙ σα Τι·Ισα1, εσΙσιιιτ ααά σασσει·άασι αει, ,εσαιΙσσαά σα ασΙσ1ιι·σα, ααά
άΙσεσΠισα αεί άΙσ τα άσε 5σσΙσαΙισΙΙ €σίσαι·ΙΙσασα Ρώμα σααιισι·Ιιεσαι σε ιιισεΙισα“ . . .
Ιαεασεεαάσι·σ σι·εε!ισΙατ σε εννσσαιασεεΙα, ,,ννσαα ει» άΙσ εάσαιΙΙεασ ΒσΙσΙιτααε νει·

2ιιΒ°8ινσΙεσ άΙσ Ρι·σάΙσι πια :ασασα $εαα1σ,ιέσ ασσΙι ΕαΙρασαΙσ σα· άΙσεσ ΒσΙσαι·αασ

εσΙισΙτσα, ααά Ια άσι·εσΙΙισα άσι· σσα. ΙΙΙ. ααά Χα. άσι· 24. 5σιεΙεα άσε ΟεαεΙΙε νεα
'Ι'ι·Ισαι σι·ΙιΙσιι, εεννΙσ αι·ειιιαΙ,εΙι·ι ννσι·άσα. 8οΙΙτσα ασεΙι νει·σα,σσεσασσασα σαε1“ΙΙΙιι·

ΙΙεΙισα ΒσΙσιιι·αα;;σα αΙσατε άσε1ο νιτσαΙσσι· 1ιστΙιεΙΙεσασ ΒασΙσατσ εα:1ι Θεσσα ά1σ Μεσα

ΙΙσΙισα Ι.σΙιι·σα ααά θι·ααάεσιασ νσι·εϋαάΙσσα, σε εΙαά ννΙσ με _Ισάσαι σαάσι·σα, σε
σιισΙι ασΙ άΙσεσαι ΓσιιΙ άΙσ νεα άσα ΒσΙσαινάισια ια ασειισεατσαάσα θι·ααάεσιισ ιιι·ε
1'ει·ε Ια1σι·αε :σε ιισ1Ιε1,σσα, άσ ασσα άσι· σαιεσασιάσαάσα ΜσααΙεισ1τΙΕΙισΙι σαε1ι Ιιισι· σα·

σΙαισΙασ Ι·'σΙΙσ σΙΙεσαισΙασ ΒσετΙαιιιιαασσα εΙσΙι αΙεΙιτ ,ασασα Ισεσσα; αιε 1'ει·ε σεισι·αε

Ιετ ειστε άΙσ ΕαιεσασΙάιιασ; άσε αεσιιννΙΙι·άΙσεισα 0ι·άΙασι·Ιαι σΙαιαΙιεΙσα.“

Πσασι· άσε ΙισΙ 5ΙΙΙιασνσι·ιασασα σα ιισειιασΙιτσαάσ Ψσι·1'σαισα

σαιΙισΙισα άΙσ νσιει·άαιιασσα άσε Ι·'ΙΙι·ειαΙεεΙιεάΙσ1ισα άσασι·σΙνΙΙσσι·Ισιεσαιισε σε Βι·σεΙσιι
Νι·. 88 ειια ν. νεια 10. 8σιιισαιασι· 1862 Ι·'εΙΙισαάσε:

,,8σΙτάσια αι Ι·'εΙεσ άσι· ασασα 8σεσιισσαααι; (ιισιτιΙΙσΙι Ια Ι·'εΙεσ άσε 8. 1 άσι·

νει·ειάιιααΒ νεα 2. .Ισαασι· 1849) σαεΙι άΙσ 0ΙνΙΙι;σι·ιεαισ σα· ΒασσεΙισΙάαα,εσα εννι
εεασα ΙσσιαεΙΙεσασα ΕΙισΙσιιτσα σειιιιισισαι εΙαά, 1ε$ σε ίι·σΒΙΙσα εσννετάσα, αι Με πωσ

Ισια αεεΙι άσι· ΙισιαεΙΙεσ1ισ 8σεΙεει·σσι· Ιισι άσα αει ννσ1ιΙΙσΙισα θσι·Ισιιισα εσΙινι·σασαάσα

ΕΙισαι·εεσεισα εΙσιι ασιασΙΙΙσσα άΙΙι·1'σ. Ια ΕεΙ8σ αασσι·σι· άσει'σΙΙεΙεσα Ααι'ι·σΕσ, ασασα

ααα $σΙασ Εαιιασαι, ααεσι· ΒεσιιινΙΙι·άΙσεισι· ΟσιάΙασΙ ααά ΕΙΙι·ειαΙεεΙιεΕ ι·σεει·ΙΙιΙι·τ,
άσπε άΙσ 5σσαει·ασι· πινει· ασΙ ι·σΙα ΙισιαοΙΙεσασα Βασα. ννσαα εεαστ Ιισ1α ΠΙαάσι·αιεε

εάσι· α·σσαά σΙα ΙαηισάΙαισαιιιαι ιιισιι·ΙιαεαΙΙ οανιτσΙτσι, 8ΙΙΙιασνσι·εασΙισ νει·ιαασΙιιασιι

ασασα, άσεε εΙσ _Ισάεσα άΙσεσ σασΙι άσια ια ασαΙΙιεσα ασασα ινσι·άσα, άΙσ ΕΙισΙσιιισ ισα.
Παει ααά αατσι· νει·ΙισΙτααΒ ι·σΙΙΒΙάεσι· ααά ΒΙι·εαΙΙεΙισι· θι·ϋαάσ σα σι·αισιιασα: απο

Βασειι·σ11Ι€ΙισΙισα αΙεΙιι ασΙ άσα ΟΙνΙΙασι·Ισα1σα, εεαάσι·α ΙσάΙ,ε·ΙΙεΙι ασΙ άσαι Βασα

ννΙΙι·άΙσεισα ΓΙΙι·εταΙεσιισάΙσιισα θεαεΙειει·Ιαιιι :και Υσι·ΙισαάΙαασ πα ιιι·Ιαισσα. Βσεσσσα·
άΙα·1”σα Ια ΙισΙασια Ι·'εΙΙσ, ινσαα άΙσ ΕασεεασΙάααἔ νει· άσια ννσΙιΙΙσασα θσι·Ιειιισ·

εσΙιννσατ, εσΙΙιετ σα1° άΙσ Ααάει·άσι·αασ άσι· θσι·Ιειιι.σ, Αασεισ ΙΙΙισι· σιι€σΙισΙισασ $ΙΙΙιασ

νσι·ειιεΙισ νεα άσα 8ιισΙεει·,σ·σι·α σαεασιιτσΙΙτ ννστάσα, αια εΙεα νεα _ισάσι· ΜΙιννΙι·Ιιαα;
σαι σΙασι· ΙιΙι·σαΙιεΙι νσι·Ιιεισασα ΕΙσαάΙαασ 1'σι·α :κι ΙισΙισα."

ΒΙασ Ψσι·ει·άααασ άσε Μεσαεά. 0ι·άΙασι·Ισισε πα Μάαεισι· ν. 30. Αιιι·ΙΙ 1857 αεια·
άσιιεσΙασα θσι;σαεισαά

@αι ΚΙιειιΙ. ΑιιιιεΙι1. άσι· ΒΙεεσεσ ιάΙΙαεισι· 185? Νι·. 7) Ισαισι. ννΙσ Ματ:
,.ΝσσΙι Μσεεεσιισ άσι· ΚεαΙΒΙ. Υσι·ει·άααασ νεια 28. .Μαι 1846 (θσεσω-5σιαιαΓ.

8. 184), ννσΙσΙισ άσε σΙνΙΙ;σι·ΙσΙιιΙΙεΙισ νσι·Ισαι·σα Ια ΕΙισεσεΙισα 1°σσιεσιετ, σε!! σιασ

Ποσα .4ι·σΜε σε· και. Πι·σΙισιιι·σεΜ. Π. Βεσά. 28



ΒΒΔ Ο ι· ο ο ο π. ΙΙ σε π επ: Απιπιποπ μπω Με Μει:Ιιππ. ΟοπνοπΙΙοπ.

ΒΙιοεοΙπππιιπΒιιΙιΙιιμ ω·π1 πιιππ ιιππεποππποπ ινοι·ποπ, "πππ πω» επι ΜΜΜ πω
επιπρωοππωι ποΙετΙΙοΙωπ πιιοΙη;ωνΙωεπ «πω, πππ: οπωω επί Με ΑπποΙπο πω:
ΕΙιι:ππιτεπ, "πι" Με 5οΙιωππππ πιπιπωι:ΙιτΙπτ, Με 8ϋΙιπο νοι·εποΙιτ ΙΜ, πωπω·
νω·ιιιοΙι επω· 1ι·ιιοΙιποε εεπΙΙωιωι πι. Βωπε ΤΙΜΜ πω ποΙιπΙτεπ, ε1οΙι ππ πιωωπ
8πΙιπιενει·επι:Ιι πι· πωπ πωπτΙΙοΙιεπ ππ ποεεωΙοπ. πω μπι1εοΙιωπ ΕΙιοπ Ιιι·ιιπι:Ιιτ
_Ιι:ποι· ΤΙιωΙ πιιι· νοι· πωπ πωωΙΙοποπ ππ ω·ποΙιωποπ. [δ. 10-15 πω· ιιΙΙοπ. Υω·οι·ππ.)
Ιπ Ι·`οΙΒο πιοΙιι·ΠιοΙιω· Λπῖιιιἔεπ νοπ 8οΙιεπ οΙπποΙπω· πωεΕΙιοΙιεπ, νσωι:Ιιο ππι·

ΑπεπεΙΙππε ποΙι:Ιιω· 8ϋΙιπονει·ιιιι:Ιιε πππ πω· ΑπεεωΙΙππε ποείιιΙΙεΙποι· ΑτΦωπο ιιοΙιιιΙ'ε

ΑππωΙΙιιπέ ωπω· ΒπεεοπεΙπιιιιπεΙιΙπἔπ πωπι θΙνΙΙεω·1οΙιω πιι1πείοι·ποι·τ, ΒεποπΙιοπ

ιι·ιιΒιιπ, πΙι:εω· Αππ'οι·πει·ιιππ Ι·'οΙ;έο πιι Ιωειοπ, πιπ εΙπΙι πιιπιιι·οΙι Μπιτ εΙπι:τ Απ

ω·Ιεωιπιιπέ πω· θεπιπωεππ πω· ΟινΙΙΒει·1ι:Ιιτο Ιπ ΕΙισειιι:Ιιοπ πππ πω» ΙΙΙτνν1ι·Ιιπππ
πω· ΙΒΙιωοΙιωπιιπἔ νοπ $ωωπ πεπ (ΗνιΙι·Ιι:Ιπωε ποΙιιιΙπΙι; πιι πιποΙιεπ, πεπιει·Ιιεπ Μι·

ΙιΙω·πιιι·οΙι, Μ" πω· 1ιωΙιοΙΙποπο ΡΕι-ιτι·ω·, πωπ Ιπ ποΙοΙιεπ ΙππΙΙοπ νοπ ωπω· 1πτεπ
πιι·ιοπ ΙΞΙιοεοΙιεΙπιιπΒεΙιΙιημ Αππωἔο πωπποΙιτ "πο, πω· επ 1Ιιπ τοπ 8ωτοπ πεπ πε
τι·οπ'οπποπ ΕΙιωμιι€επ πει·1οΙπωοπ ΑπΓ1”οι·πει·ιιππ·, Με 5πΙιπο πιι "πωπω, Ρώπα: πιι
ΙεΙετοπ εΙοΙι πΙωππΙιι ιι·οΙἔω·π πω!. ΙΙωιπ εε Ποπ: ννοεοπτΙΙπΙι Ιπι οίπωπιπ πιιι·οοΙπ
Με Ρπιι:Ιιτ, πω ΕΙιππΙεε1πΙεπ Με Ψει·πιπι1ω· ππίπιιιι·οιεπ, πππ πιι πΙεεωπ Ιπππο Με

8ίΙΙιπο :αι νω·εποποπ. ΙΙω· Ρ1'πι·ι·ω· πω” Με Μπι πιιππι·ι:Ιι :ποπ πιιι·Ιπωεππο πεΙοἔεπ
Ιιωτ πΙοΙιτ ππποπιιιπτ πωπω, πω πωι·ωΐοπποπ ΕΙιω;ιιιιοπ πω” Με ππιιπππι1ω·Ι10Ιιεπ
θι·ιιπππππε ππεω·ει· ΙΙΙ. ΧΙι·ι:Ιιι: ΙΙΙπειι:ΙιιΙΙι:Ιι πω· ΠπιιιιππεΙ:πτΙιωτ πω· ΕΜ εοπ·οΙιΙ Με
επι:Ιι πω” πΙο Ι'ω·ρπΙοΙιΙιιππ πω· 8ΙπππΙποπ, Ιιωπι ι;ωστΙΙι:Ιιεπ Οπει·π ιπ ΕΙιεεποΙιοπ
ΙΙιι· Βω:Ιιτ ππ ειιοΙιωι, ω. οπο. πω. πεεε. ΧΧιν. πω. 2.) πιι πωωιτοπ. Βενοι· Με
οπο: πω· ΑιιεειοΙΙππ;; ωπεε πωπω πω" πεπ πππωιεΙΙωπ 8ϋΙιπωιω·ειιοΙι πποι·πωιοπ,
πωπω Με Ι1ω·ι·επ Ρίιιι·ι·οι· ΙιΙω·πιιι·ι:Ιι νω·ιιπΙιιεει, Ιπ _ΙωΙωπ οΙπποΙπεπ ΓιιΙΙο πιι
"πω" πω» Με Μπι: α” Βιιι:Ιιο πω: πωιωπ πιι οι·ετιιποπ.“

π. ΉοΙιοι· πιο πωιω·Ηωιο ΔΕΝπωπιπ .σεωι πιο θωινωι11οπ
πω· θι·σ.-1ιω·πο8Ι. Ιιοππ1πωιοπι ΒοηΙοι·ιιπε.

Ιπποπι απ· ερπτει· παπι Ιπ εἰπεπι ππεΠΙΙιι·ΙΙι:Ιιεπ Αι·τΙΙιεΙ επί Με
πιπΙιοΙ1εοΙι πωιππω ΑππεΙοπεπΙιειτοπ ω θι·οεεΙιει·πομΙιιιπι Ηπεεωι πππ
πιο κπιππιοι·νει·ΙιπππΙππποπ πππ θοτοΙιω· πππ Νονεπιποι· 1880 ππι·ποΙι
ππΙιοιπιποπ 8·οπεπποπ (ν8Ι. ιιιιοΙι οποπ Μ. ΙΙΙ. 8. 151 π.), ι·οΒΙε1ι·Ιι·επ
πν1ι· Πει· Βιιι·π Με κνωτω·ο ΑΒΙπιτιοπ μπω πΙο ΜεοΙιϋΒΙοΙιο οοπνοπτἱοπ
πππ πω· Ππι·ιπε25πτει· ΒοΒιοι·ιιππ, απο πιο ιιι Βι·οεοΙιπι·επ, Ιπ ποπ νει·

εππιπ1Ιππποπ ποπ ποπ. ΝιιτΙοππΙνει·οιπε πππ ὶπ Απι·οειειεπ επ πεπ θι·οπε

Ιιοι·πο8 Ιιει·νοι·πειι·ετεπ Μ. (πω. ιιιιοΙι ποπ Βιι·ωππι·Μ' ποπ ΒΙεοΙιοίε νοπ
ΜΜΜ οΙιεπ δ. 328 π.) Μπτο Γεπι·ππι· π. σ. 1881 οι·εοπΙοπ οἰπο
πειΕπι·ΙΙΙ:Ιι νοπ πω· Ιπι·πΙιοπίοΙππΙΙο1ιεπ Ρι·οπεπ πΙπππΙπ εοΙιι· πππερι·Ιοποπε,
ινοππ ιιπι:Ιι ννΙειιοπεοΙιπίεΙιοΙι πππ ]ιιι·ΙετΙεοΙι εποπεο ιιι·πιπεΙΙΒο πιο ἱπ ιΙιι·ωπ
Τοπ ππιππεεΙΙοΙιο Βι·οεοΙιπι·ο:
Βἱε Πιιέππω· Παι·πωΙππωι· Οοπυωπὶωι πω! ω θι·οσιεΙι. !Ιω·.Ω.π·Ιιε ΙΜ·1°αεσιιππ.

Ηπα Ρι·π1'πππ πω· Πεμ, ω: πΙιι Οοπιιωι11οπ πω· θι·οεεΙι. ΠεεεΙποΙιοπ ΒεπΙοι·ππ;; πω
παπι ΒΙποΙιοΕ νοπ ΜιιΙππ νοιπ 28. ΑιιΒιιετ 1854 οΙιπο ΜΙππκΙτΙιιιπἔ πω· 81ιΙππο ποπ

θι·οιιιΙιει·πομΙιιιπιε πππ ΒοοπτεΒΙΙιημιο1τ ππεωα:ΙιΙοποπ παταω πωπω, νοπ κοπτ
ΙΙοΙιεπ ΒιιιππριιπΙπε ειπα. Ι·`ι·ππΙιῖιιι·τ π. πω Γ. Ε. Αιι1Ι'ιιΙιι·τ 1881. θ! 8. 8.
Βοι· 8τιιιιτ πετ πιιι·πιιοΙι πεπ ΒοοΙιτ, πιο Κιι·ι:Ιιοπ πππ ΒεΙΙΒΙοποπ ειπ

πιιΙιιπποπ οπο: ππεππεοΙιΙιεεποπ, πππ επ Βοεππιιποπ, ἱπ ννοΙοΙιεπι Μπεπο

πι· Με πιιΙποπ σπαει· πιιΙπεποπ Μ!! @πε ι·είοι·πιπππ1). πι· ΙΜ Με: πιο ππ
εοΙιιιιιιοποπ ΒοΙΙΒἰοποπ πππ ΚΙι·οΙιοπ πιο πωσ πιιΙιοεοΙπππΝοι· Οπου
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ααίεΙεΙιτ, από Μεεε ΚΙ:εΙιεαΙιεΙιεΙε πετ απεΙι όει· θι·εεεΙιε:αεε νεα Πεεεεπ
Με αανει·ααεεει·ΙΙεΙιεε ΒεεΙα αεε: Με Ιιε.τΙιεΙ. ΚΙ:εΙιε Ιιεεεεεειι από ΙΜ
Με πανε:απεεει·ΙΙεΙιεε ΒεεΙιε ΙΙιαι όαι·εΙι Με νει·ίεεεαπε εε:επτΙ:τ. Ι)αΙιε:
Ικααπ ει· εΙιαε ΖπετΙαιιααπε όε: ΒιιΙαόε από ειναι: νεα ενεΙ Β:ΙΙΙΙιεΙΙειι
όει· ΒΙΙ:ααιεπ επί αεΙαεε Μεεε: ΒεεΙιτε νει·ΜεΙιΙ:επ. ΑΙΙεε εεε: ννεε Ιε
εΙα ιαεόει·αει· 8ιαιιτε:εεΙιεεΙεΙι:ε: Ια όεπ εινεπεΙεε: ιΙαΙιι·επ Με ΒεεΙιτε
όεε Βτειιιεε Με: Με Ι(Ιι·εΙιε εεΙεΙιι·ιε, εόει· ει” Ια όε: Ρ:α:ιΙε Με νεα
εΙτεα όεε Βιιιε.τεε @Με ανε:όεα, ια εεΙεΙιεε ΒεεΙιτ. Ι)ειαιαίεΙεε α:
όε: ΒεπόεεΙιε:: αΙΙε ΙιιιιΙιεΙΙπεΙιεπ ΘεΙειΙΙιιΙιαπ απεαετεΙΙεπ; όεπ ΚΙε:αε
απ ει·ΜεΙιεπ, πα ιι:ϋίεπ; όεπ ΒεΙΙ8Ιεαεαπτε::ΙεΙιτ (όεπ ΜΙεεαιεΙαεα, Ιαι
Πατει·εεΙιΙειΙε νεα όεαι εεπίεεεΙεπεΙΙεα!) απ ΙεΙιεα, ΙΙΙεετε:ΙΙεΙιεε ΙζιεΙιεα,

ΒειαΙπε:Ιεα Με. πα νει·ΙιΙετεα; Ιεόε εΙΙ'εατΙΙεΙιε ΠαΙΙΙιεπόΙαπε ειαιαΙεεεεα
εόε: πα απ2ει·εεεεα, ΜΙε ΙΙΙ:εΙιΙΙεΙιεα Βι·Ιεεεε, εεΙΙιετ εεΙεΙιε, ινεΙεΙιε όἱε
Ι.εΙι:ε εόει· όεπ θεττεεόΙεπετ Ιιει:εΙΙ'εα, :ιια δεπεΙιιαΙΒεπ εόε: πα νε:
νιτε:ίεα, Ιια:ε όἱε ΒεΙΙιειειϊιαόΙεΙιεΙι: όε: ΚΙ:εΙιε ειι εΙαεαι ΙιΙεεεεα ΒεΙιεΙπ
από όεπ εταιιτεΕΙ:εΙιΙΙεΙιειι ΑΙιεεΙαι:Ιεαιαε επ: νεΙΙεπ ΨαΙιι·ΙιεΙΙ πα ιπαεΙιεα.
Ζαι· ΒεεΙιΙΙει·ΙΙΒαπε όΙεεεε Βνειειαε Ιιι·Ιαετ όἱε ΒιιΙι:ΙΙ'ι: Ι'εΙΒεαόε εινεΙ ΜΙ

ΒεαιεΙαε θι:απόε να:: 1) Με ΙιετΙιεΙΙεεΙιε ΚΙ:εΙιε ΙΜ; ,,πει:ε:ΙεεΙι“ εΙπε όεια
ΒΙαιιτε από όε: ΑαΙ'ΕΙιΙ:απε ίεΙαιΙΙΙεΙιε ΜΜΜ; όΜιε: αιαεε Με, εεΙΙ Με
αΙεΙιε ιιΙΙεπεεΙιΙΙι:ΙΙεΙι ννει·όεα, πατε: ειι·επεε: ΡεΙΙεεΙεαίεΙεΙιτ €εΙιεΙΙεα από
εε ιααεε όιιιΙιει· εεεει·ει: ννε:όειι, όαεε ιιΙΙε εεΙειΙΙεΙιεπ ΒιεΙΙεα πΙεΙιι: ιαΙΙ:
ΙΙΙιι·ειαεπιιιαεα, εεαόε:α πια εαΙ'εεΙιΙαι·ι:εα, όε: ΒεεΙει·αιι€ από εΙιαε ΖνιιεΙΙ'εΙ
εποε όε: ΙεννεΙΙΙα :εαΙε:επόεα Καιαιαε:ιαεάε:Ιται; ααΙιεόΙπαιτ ε:8εΙιεπεα
Μαααε:α Ιιεεετιιι, από Ια Μεεεια θεΙε£ε εποε Με Ιαπεεα ΤΙιεεΙεεεα ε:

πεεειι ννε:όεα. 2) ΠΙε ει·ειεειαατΙεεΙιε ΚΙι·εΙιε Μ: απεεΙΙιετεταπόΙ8: όεπα
όε: ΒιιαόεεΙιε:: ΙΜ ΙαΙιαΙιε: όε: ΚΙ:εΙιεπεεννεΙΙ;. δε ΙαπΒε αεε: όΙε :πε
τεετεατΙεεΙιε ΚΙι·εΙιε ΙιεΙαε εΙεΙεΙιε 8εΙΙιετειεαόΙΒΙιεΙτ νιιΙε Με ΙιιιΕΙιεΙΙεεΙιε
Με εόε: ΙιαΙιεα ννΙΙΙ, αιαεε πια ότι: Ρα:ΙΙιΙΙ: ννΙΙΙεπ (Ι) όΙε Βιιι;ΙιεΙ. Ι(Ι:εΙιε
Ια ΒΙεΙεΙιε: ΑΙιΙιεπεΙΒΙιεΙτ ε:ΙιεΙιεα ννει·όεπ. ΨεΙΙι:ε :αεα εΙπννεαόεπι
αεα; 1848 εεΙ όε: θι:απόεε.τα όε: ΒεΙΙΒΙεαεΓ:εΙΙιεἱτ ααε:ΙκαπαΙ:, εε Ιιεαιε:ΙΙΙ
Με Βι·εεεΙιαι·ε όιιεεεεα :πα εεΙιΙεεεπόεαι 8εΙια:Ι'εἱαπ: εε:αόε _Ι

ε 8:εεεε:
Με ΒεΙΙεΙεπεϊι·εΙΙιεΙ£ Μ, πια εε 8:ϋεεε: Με θεΕ'ιιΙι: όεε ΜΙεεΙιι·απεΙιε,
από όΜιε: αει εε αοιΙιννεαόΙ€ει·, Με Γι·εΙΙιεΙτ όε: ΙκαιΙιεΙ. ΚΙ:εΙιε όα:εΙι
Με ετ:επεετε ΡεΙΙπεΙαιιίεΙεΙιτ από Με ααιίεεεεπόετε ΠεΙιιιαε όει· πανε:
Ιιαεεε:ΙΙεΙιεπ Ια:α εΙι·ειι εαε:α εΙππαεεΙι:απΙιεα. Ι)Ιε Γ:α8ε πιιεΙι όεια

πεεΙΙΙνεπ ΒεεΙιτε όε: ΙιεΙΙιεΙΙεεΙιεα ΚΙ:εΙιε, Με εεΙιεπ εαϊ όεια Βεόεπ όεπ
επι ΒΙιεΙα Ιιεεταπό, Με Με αΙτε Βειαει·:εΙεΙι πεεΙι ΙιΙΙΙΙιτε, από Με, ι.ναε
Ρ:εΙΙιεΙΙ Ιιετ:ΙΙΙτ, εεΙΙιει: απιε: όε: ΒεΒἱε:απΒ εΙαεε Νε:ε εόε: Ι)ΙειιΙεΙ;Ιαα
Ιιεεεε: ΒειιιεΙΙτ ααι·, Με εε όε: Υει·Γεεεε: Ιεπε: Β:εεεΙια:ε ΙΙΙ: εαεεόεεΙιτ
Ιιιιι, Ι:εαιιατ ννεΙτε: μι: αΙεΙιΙ: Ια Πεμ.
Μια όεπ 20. Με" νναι·όε Ια εΙπεαι ΜεΙππιει· ΕεΙαιΙΙιΙΜτε όε: Βατ

ννα:ϊ πα εΙαε: ΡετΙΙΙεπ ΙιεΠααπτ αειαεεΙιτ, ανει·Ια δε. ΚεαΙεΙ. ΗεΙιεΙτ όει·

Θ:εεεΙιειαιεε ε;εΙιετεπ ννα:όε, Με αι·ενΙεε:ΙεεΙιε θεανεαιεΙεπ νεα 1854 επί
ιιαΙιεΙιεπ,- από Με νε:ΙιαΙιαΙεεε όε: ΙιετΙιεΙ. ΚΙι·εΙιε εαΙ' όεαι Ψεεε όε:

θιεεειιι€εΙιαπε ι·εεεΙα ια Ιεεεεα. ΙΣε Ιιιιεεα εΙεΙι ιια Μεεε: ΡετΙΙΙεπ απ:
αεΙεΙιε Ρει·εεπεα Ιιει:ΙιεΙΙΙετ, ενεΙεΙιε όε: ΙϊαιΙιεΙΙεεΙιεπ ΚΙ:εΙιε εε: αΙεΙιι;,
Με: απ: όεια Νιιιαειι αιιεΙι ειιεεΙιει·εα. ΒΙε Βεει·ϋπόαπε όεε Αιιι:εεεε,
:πεΙι: αεεΙι Με όε: Ααι:ιιε εεΙΙιετ, ινα: Με: εε νεΙΙ Παεε:εεΙιτΙΒΙΙεΙυ,
ΠαινιιΙι:ΙιεΙτ από ΘεΙιαεεΙΒΙιεΙΙ: Βεεεπ Με ΙκαιΙιεΙΙεεΙιε Ι(Ιι·εΙιε, όπεε όε:
ΙιεεΙινι. Πε:: ΒΙεεΙιεΕ νεα ΜεΙαπ εΙεΙι ννεεειι όε: ΙΙε:Ιι:εααπε, ννεΙεΙιε
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356 61111611. 111988 611: 1116666116! 1166 1316611616ν. 1161116 ν. 27. 16612 1861.

16611 661· 1161111116 8681111611 1111116, 6616616661 61111, 11686866 66161116 6166111

61866611 Η11·16666111·611166 111111127. Μ6!'5 18111 1161'6611·61611. Ε8 181 616
1·111·11·61111611686111111: -

191122ά18 Ε11'0118 11216111Φ'20111ΐ08 198111? 1316 1111116- 11611Β11166νν111·1 116 1110 1111111

1118611 661· 11166666 1116166, 6118161611 6166 Α1111·6111·6686166616: Α6661111161866866,

666 11681621111661611116!16611. 11. Κ8"8181', 1116611111"111 1161116. 21116116 11611. 6161116,

17111188 1166 111666 Κ11·1:111161111.1861. 111 δ. 8. (6 61·.)

16 111616161·11611: 1116161· 81·116111161161· 11116166 6166 1161111 6118661616 661·

8181161101! 11611 16 66116661· 8111116116 1618611116 11111111166668616611:

1. 1)16 8611661116 ΡΘ11110Π 161 6166 11661686 868611 1110 1111111111.Κ11°0118

6611161, 6166 Β6661111111116118 111161· 1)161161·, 111166 θ616166 1166 1111·61·11161111116

(δ. 5-8).
11. 1116 Ρ6111101Ι 161 61116 816666 Ρ111'181880118, 111116111661661· 16161166

6611168 61661· 81666611 1166168668, 6111 1111661666 16661· 611611ν61·111·6116166

Π611Ενν6166, 616 6116 ν61·6611161161166 11611816661166666161666 1111· 8161611 861
111161· ν1611116111· 1111· 8161611 6611166111 111611, 61611 61161· 616111 661611 11686681,

11666 1666 6116 8661111166 111661, 6116116111 111116661611111661· 11110161'8.115 11116111

1161·1·6611611 1111111111 111111 6666116111 11111 111186 111111ν6111111111611118 11116 11611

661116611166166 61111616 16116 1116111668 1611618111 1118 66611 611 61661· 61161116

6111·1611161161111131110 1196111611 1111111161611 1166616611 6116616 616661· 0661666166

11111161, Ψθ161101' 616 6111 116116111611811118 61861166 161. (δ. 8-11).
111. 1116 Ρ8151110Π 161 1116111 11111·1616161661, 616 161 6118111· 11111ν61°8116111

11111 Α11816111 111161· θ6616611118686111166611 111161· 1118 1111111111.Κ11'6116 11111611

Μ166111·66611 661· 8166168611·611 6111· 0151111118' 111111111681111. (δ. 11-16).
Π. 1116 1161111116 161 61161· 1161111116611 16 61661· 6666166 1116616111 11111161

611 Ρ61·161116·6611611. 816 616111 6116111161· 16 661161· 1166166668 611 1161· Α81
1111166, 1116 ν116 666 Α6111111861·6 11156 6118. Ν81101181νθ1°01ΠΒ 16 66661·6111

Ι16111113 66861681 161. 1111·6 1116111668 1111111111· 116161 1161166661 61680 1161·

11·1111616611611. 16 616661· 1116616111 61111 616 111166 ΖΨ1311111 6111 1161161 80111,

111111118 8181111118 νο6 Μ11ΙΙΙ18Π1 66 611111111·66111111·66, 1116 66111 ν111'131Π 61166

1161118 61611 (8. 16-19).
ν. 1116 Ρ61111011 161 611611611 6111 1161116116 ν1111 8611Ψ61'0Π 1161116866

1166 ν01'111161111811118611, 1110 1168 1111111116 661· Κ11·6116 16 11616 661116611166166

11161116 6166661666 1666611, 1116 86116 86618116161611, 1116 16166661186166 11111·

111·1116116 86866 666 11111666 1161· 116111ο11661166 Ρ1·166161· 111116166611611, 611116

11666 66 116111 1111611, 116661· 61· (661· 11166661' 6611161), 611611 61666 Ρ1·16616τ

116611 661· 1111516166616 1116166611116116 Υ61·111116661168 86861166 11611611. (8. 19

111). Ζ11111 8611111666 1161611161 1161· 11661116. 11611· 1116611111 (Β. 29-81),
11661161· 1111118666 16 ..11166661 611661116611166 'Ι'1·6111611 868611 111166, 1768 61116

11111186 81611668 1161· 116111ο116611611 11116116 1166116111, 1116111 6166 6681666666.
61111661·11 111116 6116161·1161166 Ζ6111·1611111118 61116666, 8161666616 1116 16161611

(11111ν616111666 6616611166. 116 Μ1116161161· 161116 1168 1161116116166 6111661166

Κ11'0110 11611 81661 1116 11111' 61116111 1·`116666161116 11111 116111 111666 1116111166

66 1116 Ι10111'611 1161· 1111111ο11661166 Ι(11·11116. Π61·1166 6616166666 6611111166

Α6661166668611 1166 ν61·11111161666. 1110 111611 16161: 16 61116611186111 Ι(6111111'6

868611 1116 Κ11·6116 861· 1111, 61161· 11111 11111161·116616111·11611, 6111 1116 1168611

ΤΠΕ." 1161116111. 11116 66661·6 11168661· 116111111611611 1166 1116111 116611 66661111·

1111161186866111161·6161166666 Ρ61611111161111611, 111161111666166 116666 11116 1161·

6161161·11118611, 6661116661 1116111 111161111116111,Ψ" 616 Κ11·6116 111 11111·1168611
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»πιο πιει πππ πω, εοππει·ιι πεειι ιιιι€ειιεεεπεπ ΒΜεεπ, πιε νει· .πιπ
ιιπππει·τεπ επι:νεπει· πιει· παπα ιιππει·επ νει·ιιιιΙιπιεεεπ επεεεερι·οοιιειι,
ω” παει· επι ππι· επεεπισιιτει ενοι·πειι. Πεε ιει: πιιιιεεειιι·ειΜισιι ππ
Με. Βε ει νοιιΕοπιιπεπ ππινιιιιι·, πιιεε πιε Κιι·ειιε ιπ πει· θεπεπενει·τ
π!Ιεε Βιιε Μι· ιιιι·ε ιιπεεει·ε ΒιεΙιππε ιπ Απερι·ποιι πιιπιπι, ππε ιπ ιι·Βεππ
ειπει· ι'ι·ιιιιει·επ Ζει ειιι Ρομπ πεερι·οοιιειι. ειε ει· ποοπ νοπ ε" επιιπειι
ειιι·ιειΙιειιειι Μπι Με νιιτει· ε" οιιτιειεπιιειτ νει·ειιι·ι ενπι·πε 1). Βει·
Πιπιιειτ ιιιι θΠεπιιεπ πεπ ΜιιτεΙειτει·ε πω .Μπι ειπε ει·οεεε Ζει·ιιιιιιτπιι€
ιιι πεπ ι·ειι€ιϋεεπ Απειειιιεπ ;;επειιιιιιει· πππ εε ΠΠΚ ιι

ι

πει· ΙιετιιοΙιεοιιεπ

Κιι·ειιε Νιειπεππεπ ειπ, πιιεε _ιειιε Βιιιιιειτ πετώ επεεει·ε Μεοιιι επει·

ιιιιει·|ιεπρτ εππει·ε Με ππι·ειι ιιιπει·ε Με Πειιει·εεπεππε· ννἱεπει· Βε
ενοππεπ ενει·πεπ Ι:ϋιιιιε. Πιεεε πεπ: νει·ιιππει·ιεπ νει·ιιιιιιιιιεεε ίοι·πει·π

ποιιιπτεππιε Με ειπε πεπ: εππει·ε θι·πιιππε πει· Βειιιε|ιπιι€επ ενιεοιιεπ
Κιι·ειιε πππ Με”. Πιιι·πεειι ειπε: πιε ιετιι€ε πω. νοπ πει· Ζω πει·
Βείοι·ιιιιιιιοπ Με ιιεπιε Μ: εε ιιιοιιτ ΒειςιιιεΕτ, πιεεε 5τεΙΙππε επ εεενιππεπ.
Βε Ιειπε ποοπ ι”οι·τ ιπ πεπ θειειει·ιι πιε Ει·ιππει·ππ8 επ πιο ειτε Μάιο!.
Ειπιιειι πππ πεειι πιεεεπ εΠεπ Πιιπιιει·πιιΒειι επειιτε πιιιπ πππ ιπ ιιΠεπ
Ηειπεπ Βιππιεπ ειιιιι πεπ ειπιπι·ιοιιτεπ, οππο επ ιιεπειιικεπ, πεεε σε πω.
επεεειεππε νει·εειιιινπιιπειι ν”. Πει·επε επτετεππ θα ειπε ιιι·ιιιιι·ιιείτ επι
εει·πε Νεειιειιπιππε ππιττειιιιτει·Ιιειιει· νει·ιιιιΙτιιιεεε, πππ ειπε νοπι θεπεπΕεπ
πει· ιιιιπιοιιειιιιεπ Βιπιιειι: ππε Βιοεειιι·τιε· πππ Ιιει·εειιιιΕι πειινεεεπ ντιπ,
ννπι·πε πππ ιπ πεπ: ιιππει·επ νει·ιιιιιιιιιεεεπ πιιΙιει·εειιιι€τ πππ ππει·τι·ιιΒιιειι.
ΜιιΕ πιε πει ιιιι· νει·ιιιιΕπιεε επι· Κιι·ιιιιε πιοποπ ιπ πει· Ψειεε πεε
ΜιιτειιιΙιει·ε οι·πιιεπ, ννεπιι ειε ενιεπει· ππι·ιπι θιοπεε Βει·ιπιιει·ειπικειτ επι·
Ειπιιειτ πει· ι·ειι€ιϋεεπ Πειιει·πεπεππεειι ιτπι·ιιεΕπειιειιι·ι εειπ ιιιιι·π, -- Με
πειιιπ ιει ειπε ιιππει·ε θι·πππιεεε ποπιενεππι€. πππ πιο Εεππ Μι ππι·
ιιππεπ ιπ είπω· εΙιτ!ίπλεπ Απει·ίσεωιππρ _|επει· Γυ·είΙιεί! Πι· α!!ε Με δ'ίαα!ε
επει·Μππ!επ οιιι·Μίι”ε|ιεπ θππ|εω·ίοπεπ ππτει· πεπ πΠεειπειπεπ θεεεισειι,

Με Μι ειε οιιειι ειε πιο π'οι·πει·ππε πει· Κειιιοιιεειιεπ Βιεειι6ιε Βεπειειιπετ
Εεεε. πο ιινοΠεπ επι· πειιεπ ειπειιπει· Ιειιειι, πειπ οιιιιε ι·ειι€ιϋεε θι·πππ
ειιιεε, εοιιπει·π ιιιιειι ππεει·επ θιι·πππειιαειι. πππ ππε ιπ :πιπποτ Τοίοι·απε

πεετεαεπ, ειε επ νειιιιιππι€επ πππ επ νει·πιειπι€επ, Με θοπεε Βιιι·ιπ

ιιει·ειπικειτ ππε π·ιεπει· επι· Ειπιιειτ πεε θιππιιεπε ειιι·ιιειιιιιιιι·ι. Πει· πιω
ειιει·Ιιειιεπ Ειπιιειι πεε Βιιιπιιεπε εεε‹·ιιι›ει· επι! πειπ εε πεσει· πιοιιτ ενεεειι,
ππε ππι·ειι Ροιιεειιιιιιτει πε Είπιιείιέ πει Πιιεἰαπὐεπε απ/πτίπεοπ επ ΜΜΜ.
διεπει· διειιππ8, Με επι· ειε εΠειπ ιπϋειιειι τω· πιο Ζπιιππίι ιιιιιιειι, πει:
ππεει·εε Ει·πιεεεεπε πιε ιιι·επεειεαπιε νει·ιεεεππε· Βιειιει· πεπ ιιεετεπ Με
ι·ειπετεπ Δεεπι·πειι εεεειιεπ, ενιιιιι·εππ πιε ιιεπιεειιειι θεεετεεπιενιιι·ι'ε ππε
Βεειιτ πει· 8εΙΙιετι·επιει·ππε Με. ιιιιει·ειΙ νει·ιετεεπ πππ πει· Κιι·ειιε πιε
θιειο!ιειεΙΙπιι€ νει· πειπ θεεειεε ποοπ Μπιτ €ενιιιιιι·επ. Ψεππ Μι· πιε

ρι·επεειεειιεπ νειίιιεεπππειιεειιιπιπιιππεπ επ ποοπ ιιπιτεπ, κνειιιι επι Κιιιιιο
ιιΕεπ ιπ Ρι·επεεεπ εο νει! 0ιείει·, Ιειιιιει'τει· Πεπιιιιιιι·πει: Βεπεπ πειι εειι€επ
Κϋιιι€ ει·ΙιιΙΙι: ειππ, επ Μ. εε πιειιτ, Με πιεεει!ιεπ ιι·ιεεππ ειπ Ρι·ινιιες
επει· ιι·Βεππ ·ειπε Βενοι·επΒιιιι€ πεινιιιιι·τειι, οποι· νει! ειε εικινιιε επ πει
Απεεει·οι·πειιπιειιεε επιιιιεΙιεπ, εοππει·π Ιεπιι;!ιοιι πππ πΙΙειπ, ειιειΙ ειε εει·εειιι
ειπα!. πππ οππο νοι·πι·τιιειΙ π" Κιι·ειιε ι;εννιιιιι·ιεπ, ειπε ιιΠεπ Αππει·επ
ε·εννιιι·ιι·ι ενπι·πε. Ειπε

Μ; ππε Η6ειιειε, ππε επι· Πιτ πιε Ζπεππίτ πειπ
Βιεπτε νει·Ιεπεειι πππ ίοι·πει·ιι, θει·επιιιι€πειτ πππ Βειιιιππιππε πει· Κιι·ειιε

ή Μ. ε. εποε οιιεπ Αι·ιιιιιιι, Μ. Ή. 5. 289 Νειε ι.
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πιιπ 7ο:αι·2'7ιεί!ε, ο!ιπο Αποπαπιπ:ρεπείπε ιιππ οποιο Βίππιί.ιοπαπ9. Ψεππ
ιπεπ απε πιεε πεινίιιι:ι:, πο ιιιιιιεπ απ: πιε 8τεΙΙιιιιε πείαππεπ. Μπι πει·
πι: ει:επεπ. Βιε εΠειπ ιιιετετ ανειιι·Ιιείτ ειπε θ:αππΙειςε πεε Γ:ιεπεπε
απτε: πεπ :εαΜΙιεΙι πεετειιεππεπ Οοπ1'εεειοπεπ - αππ πειιπ απ* πω:
εειιιε1; πε: Ψειτ οπ'επιπι:επ, ιπ ανειειιε: αεπ ιιιπεπ (ιο11εε Κ:αϊ1: Με
θιοπεε ΨειεΙιειτ πω·
Βιε οιιεπ ε:νιιιιιπτε ια Ε':απιιία:1 πει Διι1Τιιιιι·τ ει·εειιιεπεπε Β:οεοΙιιιι·ε

ειπεε Βε:ιπεπιπιε: Αποπιιιπαε ?ιιππ ειπε ε:εειι6ρι'επππ ααπ απτο:: ΑππεΙιε
εΠε: Βειεπε απεεεπεεΙιεΕτιιοιι π.. επιζιειειι επειι εΠεειπειπ νε:επιππΙιει·ι
πειιπΙιεπε Ψιπε:ιεπαππ ιιι πειπ Ψει·ιιε πιω::
Με ιιπιππΙιεοπε Κι:επεπεπεεΙεπεππειτ 1ιπ Η:εεειιε:ποΒιιιαιπ Πεεεεπ, ιιππ Π:.

.ΕπιΔαπά 8εΞΙπ, 6:οεειι. ΠεεειεεΙιειπ θεπε:αι-81επιηι:οεα:πτο: ιιι Μπι”, ΑΙη;εο:π
πετεπ ια: ιιινειιεπ Κεπιπιε: πο: 8τιιππε πεε 6:οεεπε:πομπαιπε Πεεεεπ.8 πω”,
νε:Ιπε ιιππ Γ:εππ ΚΙ:εΙιΙιειιπ. 1861. Π”. ιιππ 162 8. 8. (54 Μ. :Ιιειπ.)
Βε: να!. πειτε επιιοπ ιπ πε: Κιιιιιιιιε: ιπιτ πε: παεπεπ:ει1ετετεπ

8εεππεππιπιεε πππ 8ι·ϋεετεπ θ:ιιππΙιεπιιειτ πιο Β'ι·επειι πειιιιππεΙτ, ενειεΙιε

νο: πεπ Βιιιππεπ πεε θι:οεειι. Ηεεεεπ ιιιεΒεπ πε: Οοπνεπποπ ενιεε!ιεπ
πε: Βεπιε:απε αππ πεπι Βιεε!ιο1'ε ιπ επ απΒε:α1'επε:,-ΙειπεπεεΙιεΕτιιο!ιε:,
νο:αι·πιειΙενοι!ε: πππ ι::πιπιπΙιεπε: Ψειεε πιεεαιι:τ νια:πεπ. απ!. πιο Βεπεπ
πεεεεΙΒεπ, ια: Μαἰππει· |εω·παί 1860 Ν:. 244-246, 278, 274, 2ΐ"Ι).
πω.. Μπιτ πειτε ειπ Αππε:ε: ιπ ιιϋΙιε:ειιι θ:απε πεπ Βε:αι'. ειπ επιεεπει
πεππεε 'Ποπ ιπ πω.: Βιιειιε ιπιτπαι·επεπ. εΙε Πε:: Πι·. δεί!.:, πε: εε:επε
πεε 8ιππιπιπ πεε Κιι·ειιεπ:εειιτε ειειι επ: Ι.εΙιεπεειι1'ἔεπε πατε, Με ειπε:
πε: ε:ετεπ Κεππε: πεεεεΙΙιεπ ιπ πε: θεεεπανε:1: Με ειπε: πει· ιιιειπιπ
ειεπ 8ειι:ι1ϊειεΙΙε: επι' πιεεειπ θεπιετε επει·ικειιπτ Μ, πε: εαεεε:πειπ πιο
πεπεπεειε πιιπιοιπ ιπ πιε ερεειεΙΙε θεεεπι€επαπε πεε Ηεεεεπ-Πει·πιε1ιιπΕε:

Βεππεε πππ παπΙειειι πιε αιπίπεεεππειε πΙΙΒειπειπ ιπ:ιει.ιεειιε ΒιΙπιιπΒ
πωπω, πε: πιο νε:ΙιιιΙιπιεεε επεπεο πεπεα νοπ ιιι:ε: ιι:ειαιεειιεπ παω
Ιιεππι πππ πεεεεπ Οπε:ειι1ε:1'εειιΒιιειτ, Οπειιιιειτ αππ θεειππαππει:ειιε παπι

εειπεπ θεέπε:π Αειιταπ8 επεντιππ1. Ιπ πε: νο:επεπεππεπ Βειιι·ι1'τ ιιπτε:πιεΙιτ
α.: Πε:: νε:Ι'εεεε: ει.. Οοπνειιιιοπ α.: Πι·οεειι. Ιιεεειεειιεπ Βεπιε:απε,·
:πιτ πειπ πιποιιϋπιεΙιεπ 8τιππε ντιπ Μειπε νοπι 23. Λαμια 1854 παπι
νε:ιιπΙεεεππ8 Με Ιπιιιιιι, εοινιε ιιι: νει·ιιιιιιπιεε κα: νε:ι'ιιεειιπἔ πππ πα
πειπ πιεπε:ι€επ Βεειιτεεαειπππ πε: πωπω. Κι:ειιε ιπ πε: σύε:Νιείπίεε·πεπ

Κίι·ε·Ιιεπρο·ουίπε ειπε: ιπ'ε Ειππειιιε πειιειιπεπ Ρ:ιιι'απε (Με: πιε Ρ1”ι·ιιιιπε
πεεεπαπε, ει: Ρ:ιιι'απ8επ π.. Κιιππιπαιεπ πεε πειεπιειιεπ 8πιππεε, πιε
Πιεειιπιπει·πε:ιειιτειιιιι·πειν; πω: πιε ΠειετΙιειιεπ, απ. ειπιπε:ια ρπει·ο:ιιιπ,
ω. ΤιεοιπιτεΙ, πεε νω.ιιιωπε πεε Βιεειιο1`ε επ πεπ [.ειιι·ε:ιι πει· ιιεπιοΙ.
τπεοΙοπιεεπεπ Γεειιιιιιτ ιιι θιεεεεπ, πεε ΡΙιιεει; :επιιιπι, ιιιι·ειιΙιεΙιε Απ

ο:ππαππεπ πεε θιιΙτιιε, ει. Μπετε:Ιιειιειι νε:ειιιε, σε Βεεεεπιιιιι; πεε
πιεεπϋπιππεπ ΒιιιιιΙεε .Με πει· θιιποπιεπτε, επ Βιεπιππιεποιετιππ, επ νε:
ινπΙι:ππε πεε Κιι·εΙιεπνε:πιππεπε, πεε 8ειιαικνεεεπ α. ε. αν.) πω. πιε
Γι·εΒε Με: πεε πεπειιιιτετε Μι'ι!ωι'ι·Ιιππαστοεπι πω· 8Ιπππε πει πει·ιιι·ιι€ειι
0οπνεπ1ιοπεπ ινιι·π ειπε: Βεερ:εειιππ8 απιε:ννοι·ι'επ. απ: νε:ενειεεπ
ιιι Βει:επ' πει· πει Αα1ϊειι:τ ε:εοπιεπειιεπ 8ειιι·ι11:. Με ιιι Βεί:ε1ΐίπε: αεπ
8ειιε επειι επι' πεε Μπίππει· ]εω·παί. 1861. Ν:. 46 πππ 'Π, '78.
Βε ε:εειιιεπ Εππε Αρ:ιι επειι ειπε πειιε επ‹ιπγπιε δειιι·ι1”τ:
ΒοΙΙειι Με Βιει:ΙιΕπ'ε αΙΙειπ πιο Κι:οιιε εειπ? Ειπε θε,πεπΕ:επε επ πεπ Πε::ιι

ννιΙΙιεΙιπ ΕπιειιιιεΙ ιιππ Κει:ειει·, Βιεειιο1' ιιππ ΜΜΜ. επί πεεεεπ Πεμ: "ΜΗ πιε
Κιι·εΙιε ιιΙΙειπ :επιιτΙοε εειπ?“ - πω παπα επ ιιι:ε Μιτπιι:ιεε: ιιππ Ππ1ε:πειειιπε:π
πε: Ρεπιιοπ εεεεπ πια πιεειιόπιειι-πιιιιιετε:ιε11ε θοπνεπιιοπ. Ψιεειιππεπ, νε:Ιπε
νοπ επιπιππ 1.ιιιιιιε:τιι 1861. 48. 8. μ. 8. (12 Μ. Πι.)
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Μο Ψοτ1'οπποτ ιιιοιΒιοπ ιιιο!ι ιιοΙιτ νοι·1τοπτ πό: όοτ ι·οπποπιιί.ιοΜπ
21ιοοΖοπίοσΙιοπ Ζι'2οτπΕαι· υπό Ιιοποπ οππο :πιο ΨοτΙιο!ιο Πιτ όιο Μοιπππ8οπ
ιιπό Βιι|ιιοΒιιοΙο όοτ Βοπ8οπποτ, ππό οἱπο τΙΠιτοπόο ιιιιιτ:1ιο1ιο Τ1ιοι|πιι1ιιιιο
ιιπ όοπι ιιοΙιτοοΕΙιο1ιοπ 8οΙιιο!ιειιΙο όοπ απο”, Ιιί!/ε- από ιπί!!οί!ω·επ Ιοπιοἰ,
όοε ),Βο!ιοιπι·οοπεο!ιποο όοι· ΨοΙ:Βοπο!ιιοπιο.“ Πιι€οι;επ νοττΙΜι όιο Βτο
εο!ιιιτο ννοπι€ οόει· επι· Ιιοἰπο Κοππιπιππο οπο1ι πιιτ πι όοπ οιπΐοο!ιιιτοπ
Ι.οΙιτοπ όοτ ΒιιόιοΙΞεο!ιοπ Κιι·ιι1ιο ππό ιιπ 1ιοι!ιοΙιποΙιοπ Κιτο!ιοπτοοπτο.

όποτ1ιιιιιρι πιο πνοπιε νοι·ειι1πόπιπε απο νοτΙἰοΙιο Πιτ 1πιτ!ιοΙιπο!ιο ΠιπΒο.
8ο ιιιόιιΙόοι·τ π. Β. ειπε Β`οόοι· ιπ όοτ Οο€οπ1'ι·οι.ιο, πιο όιο ..Βο!ιτοι· 1'ι·ΙΙΙι

Μοι·Βοππ πιιτ Ηιιιιροι·πόοπ ΖΗιιιοπ ππό Ιοοτοιπ Μπποπ ἱπ όἱο 1τιότο Ι(1το1ιο

ποιτιοΙιοπ ιινοτόοπ, πιιι όοτι: ιιι€τιπ.ι1ιοΙι .εοόιιπ1ιοπΙοε όιο |ιοί!::ρο Μαιο ππ
επεο!ιιιποπ ππό όἱο Ψι1πόο όοπ ΤοπιιιοΙπ." Μι Μαίπικοι· ]οιπππΖ 1881
Ντ. 108-·108 Μ όἱο Β'1πΒιιο1ιτιίτ πΙιἔοἰοτιῖἔτ. πω. οιπποποπόοι· ππό
επεΙοιο!·ι ἱπ οιιιοτ δοόοι·ιππππ νοι·πιππόΙιο!ιοπ ρορπ1ιιτοπ Ποτει.οΠππι; πι::
όιιιιιιιοΠιο €οεοΙιο!ιοπ ἰπ όοιπ νοτττοΕΙιο!ιοπ (εο!ιοπ πι πιοπτ Με 25,000

ΒιιοπιιιΙιιτοπ νοτιιτοποιοπ) Μπ1πποι· ,,Ι(π!!ιοΜολεπ 7ο!Ισ.ι·ό!α!2 |'ι2:· πἰΖο

δ1ιϊπόο" 1861 Ντ. 18·-21. Επ ννιτό όοτι όοτ Πεμ: 8οΠοπ όἱο Βιποιιϋίο
ιιΙΙοιπ όιο Ι(ιι·ι:1ιο ποιπ? όιο ιιπόοτο Ει·ιιδο 8οἔοπϋποι· Βοπ:οΙ1:: 8πἰἰοπ :Πο

Βιιο?ισ7/ο αἰΖοἰπ ίπ όει· Κίο·υ!ιο Βι'εσπϋ/ο σπίτι! ππό όιιππ απο Ππνι·ιεεοπ1ιοι:
όοτ νοι·ίπεποτ όοτ ιιποπγιποπ Βι·οιιο1ιπι·ο ιπ όοι· ο1ιτιπ:Ιιο1ιοπ ΒοΙἱἔἰοπ ππό
Κἱτο!ιο ιιπ ΒἰπιιοΙποπ Βο!ιτι11 Πιτ 8ιόιι·Μ πο.ο!ιζονιοποπ. θΙοιο!ι επ Βο1οΙιόιππι
όοτ Ρ|ιιιπιο.ειο ππό ΒιοΙιιπιιι; ππό ιιπ ΜοπεοΙ ροειι:ινοτ Κοππιπιιιιιο ἱπ όοπ

ι·οΙιε1ϋποπ ιιπό Βιι·οιιΙ1ο!ιοπ νοτιιπιτπιποοπ, πιο απο επ ΨιοιιΒιιόοπ οι·πο!ιιοποπο
Βτοεο!ιι1ι·ο ειπό όιο ιιπο1ι ιιποπγιιιοπ Βο!ιι·ιί:οπ:
Ποποτ ό1ο Ππτιππιδότοτ Οοπνοπιιιιπ νοπ Ροιοτ ΒΙιοπιππ. ΈτιιπΙι1'ιιι·: π. Π. πο!

Βτόπποτ 1881.

Βοπτει:ΙιΙιιπό υπό όιο Βοίοι·πιπτιοπ. οιπο ΒοΙοποΙιιππἔ ΙιΜοτ.-ροΙι1. Αποο1ιιιπππΒοπ
όσο Ποτι·π ν. ΚοτιοΙοι· ππό Βτ. 86118. Ι·'τππΜ'πτ1: 1ιο1 Απ1ΤιιΙιτΙιτ. 1881.
Πο ιιι1το πποτόπειιιε π1ιοτ όιοπο 8οΙιτι1'ιοιι |ιἰοι· νοἱτοι·ο Ψοτιο :ιι

νοι·Ιιοτοπ. πι» !ιο8πϋ8οπ πω: πιει· ιπ11: όοιπ ΜΜΜ. θοπει·πίπί!ιατία! ποπ
πω. (Μι Ι(ι”ι·ο·Ιιί. ΑΜΗΝ. /'ι2ι· όἰο Βι“ϋοο.ι·ο Μαίπε Ντ. 8 νοπι 26. Αιιι·Π
1861) ιιΠοπ όοιιιοπιδοπ, ινο1ο!ιο οιπ τοιο!ιΙιο!ιοιι ΜιιιοτιοΙ ννϋπεοποπ, ιιπι
όιο οποπ @τα 8οΙππ11ποπ Απίοιπόππι.ιοπ όοι· Κιτο!ιο ἱπ ΒοιιιοΙιππι; πω'

Πιτ ω” πω: οιιαπνιο!ιι·οπ, πιιπιοιι:Ιιο1ι όοιιι 1ιοο!ιννιιτό18οπ ΙΠοτπιι ιππ
ποποπόοτο επ οιπρ1'ο1ι1οπ:
ο) όοιι ο!ιοιι 1ιοπρι·οο!ιοποπ Ηιττοιι1ιτΜ όοιι ΙιοοΙιιιι·. Βιπο!ιο1'ε νοπ ΜΜΜ:
.,8οΠ όἰο Κιι·ο!ιο πΠοἱπ τοπ|ι1Ιοιι ποιπ 'Γ'

π) Πιο ποειιι·οο!ιοπο 8ο|ιτι1': νοπ Πι·. δεί!σ: όἱο 1ιιιόιο1. Κ1το1ιοπ
ι
ππΒοΙοἔοπΙιοἰΩ ἱπι θι·οιιε1ι. Ηοοποπ.

ο) Πιο ποιοι· 1ιΙοιπο, ιι!ιοι· ιπποπ Επιιι·ιοΕΙιιπ8 όιιι· θι·ππόιιό1ιο ιιιιΜοι·
ππό ννο!ιτ1ιπ1ϊ 1ογιιΙοτ Ρπτἱιότ εο!ιτ ινιοιιιι€ο 8ο1ιτι1”:: .,όοτ ιιιιι·11ϊιήειι1ιο
8ιοπι ππό όἰο Γοτόοτιιπποπ όοτ πωπω όοι· ο!ιοττ1ιοιπιει:1ιοπ Κἱτσἱιοπ
ιιτονιπισ.“ Μιιἰπι: Ιιοἱ Κιτο!ι!ιοιιιι ππό 8ιόιο11: 1852.

°

ό) ,.Ποπ1τεο!ιτιίι όοε Εριιιοοριιιιι όοι· οποττ1ιοιπιποιιοπ Κιι·ο!ιοπρι·ονιππ
νοιπ 18. Μπι 1852. Γτοιιιιιι·Β·. Ηοτόοι·ιιο!ιο νυτΙοιςοπιιοΙι1ιιιπόΙππ8.
Ιπ όἱοεοπ πω· 8ο1ιι·ι1'τοπ 11πόοτ όσι· ΚΙοτιιιι πο ιἱοιιι!ὶιόι ΑΙΙοε, όοεεοπ

οτ Βοόιιτ!”, ππι ἱπ εοἰποτ Βιι1ιότο επιι.1ιο1ι ππό ιιιιπειστοπιόιο!ι όιο Βοο!ι1ο
όοτ 881.1ι01. Κἰτιι1ιο :π νοτΕΙιοἱόἰΒοπ. ΗιπιιιιποΙιιποπ Βόππτο ιιιιιπ ιιιιι:1ι ποι:|ι
όἰο πιιπ: επι” όιοιιοΙΙιοπ Ρτπἔοπ πιιτ οπεΒοποιο!ιποιοτ Κ1ιιτ1ιο11 υπό θι·ιιπό
1ιο!ι!ιοιτ οιπιςο1ιοπόο πω.·.πιππ. Γτεε'πιιη;ει· ΠεπΙωσΙιι·ί/'1 πιιπ 22. Μπι
1860 @πι Αι·οΜν Βό. Τ”. 8. 47-122) ιιοινιο όιο επεΙοιοΙι ιιΙΙοιι νι·Ιοποπ



380 Ποιο1οιιι: πιο παρ πω· ΙΜιιο11ιιοπ.

επιιιι0!ιο!ιοπ .Απππι·πι πω: πιοειο Β'ι·ιιπππ !ιοι·ποικιο1ιοπποπ, πππ ιπποίοι·π
ππο!ι 1'ι!ι· Πωεππ, Ψιιι·τειιιΒοι·π, πιο Βππω, Μι· Με πω" ποι· οποτ
ι·!ιοἱπιεπ!ιω Κιι·ο!ιωρι·ονιππ πιο ιιππει·ινιιι·1ε πΙοιο!ιιππεειπ ννιπιιιιπεπ ΑΒ

!ιιιππΙπππω νοπ Πι·. Μπακ πω: απ! ιαπωθ θπππω!ιοπ από :Με Βει:Μιι
πυφπππε πεί παπι Ρ'πΖΖωιπε πεπε!ποπ, ιιπ Απ.·Ιιίπ Βι!. ν. πππ νι.
Ψπε πιο ιιπ Ειπππιιππ πιωω Αι·1ι!ιο!ε πω-πιιι·ω Μπιππει· Ρειιτιοπ

Βο1ι·ι11`1, ποπω ννε!π!ιο πω· !ιοο1ινν. Ηοι·ι· Βιιιπ1ιοϊ νοπ Μπιπιι επιιιω πιειειοι·-
πω! ιιοπϋπω Ηιττω!ιι·ιοϊ ι·ιπ!ιτπ1ο, πο πειτε πιωπ Απι·ωπο ω πω Πισω
1ιοι·ικοπ παρω πιο πω; πωι Βιππ!ιοΕ πππωοπΙοεεοπο (!οπνω1ιοπ ω" 500
Ππωι·εο!ιι·ι1'1επ οι·1πππ1. Βωι οπ1πππω !ιππω πππ πεπω Βππο Μπι πισω
πι” 1300 Βιιτ!ιοΙιεωπ Βιιι·ποι· νοπ πω” ο!ιππ Με Απ1ιπι·ποι·πππ ω
πω θι·οεε!ιοι·ποπ πιω: Βαπ!ιαπσ·πεσε βια· πιο: Οππυεπιίυπ πει·ιππω1. απ!.
ΜΜΜ. 3οπι·π. 1861 Νι·. 145) !)ωειοΙΙιε Μπιτ πιω 1861 ιπ Νι·. 140 πω: πω·
1)πι·ιπειιιπτει· ω. οιπ νοι·πω:!ιπιεπ πω· (Με πππ πωω Απι·πειεω |ιῖι·
πππ ππε πωω Απι·ωεππ πππω πιο Οοπνω1ιοπ οιππωιπίω ειιππ, πωιι1ε
ΒειΓιιππππ ποι· Ζω! ποι· Ππτοι·επιιι·ιί1επ. Με Οι·1π πω! Ζπ!ι!ω 1'ιιι· πιο
οοπνω1ιοπ !ιο1ι·ππεπ ννωιπειππε Ζω Πι·ι111ιοιΙ πτωι·, Με πιο πππω πιο
ιιο!!ιο πω! επι πει· 8πι1ιο ποι· οι·ε1οι·επ πωπω ππι·ο!ιπιιππιπ πιο θι·1ενοι·
ε1ιιππο, ΜιιπΙιεπει· πω θεπιπιππει·π1!ιε, πω· Κιι·ο!ιω- πππ Βο!ιπ!νοι·ε1ιιππο
πππ πω Επιιι·οι·ποιεοππ!. Δπιιιιοι·πωι !ιππω πιο θπιπ11ιπ1ιω πω· ΜΜΜ
ἰἰπΙιεπ !ιπ1!ιο!ιεπ1ιοπ !)ωπππω !ιωππποι·ο ΒιιπΕππι·ωποπ Μι· πιο Οοπνοπτιοπ

πιππει·οιπ!ι1: ?πει ειιπιιπ1Ιιο!ιο Απι·ωεππ ερι·οο!ιω πω Βππ!ι πεπ
Ππιπι·ποιο!ιππι· απο, πω: ππι·ο!ι πιο πω πειπ Βιποποίο πππωο!ιΙοπιιοπο
θοπνω1ιοπ πππ Επω!ο πιο πειι·ιι!ιωποπ Ζει·νιιι·ίπιεπο, πιο ιπ ιιπποι·οπ
Βιππτω νοι·πο!ιοιπιιιω επιω, οι·εριι·1 πππ πω Βοπιιιππ πιιππι·πι· Οσπ
1'ωειοπω πο.ιπππ1Ιιπ!ι ποι· ονιιππο!ιεο!ιοπ Μι1!ιιιι·ποι·, πει·οπ θιππιιππεϊι·οι!ιοι1:
πιω πο!ι1ο πω! πωπιιιιτι1 πε!ιω πνοΙ!ιο, πισω επ πωσ πειι·οιππ πωπω επι.
ΑΜ' ο!πο ποποι·Ιιο!ιο Ιπωι·ποΙΙΙιι11οπ ποι· Π. Ε!. Ψει·πιιοι·, Βο1'ιιιιιππ, 501111 πππ

Μο!ιι·ιιιπππ !π πω· ιννειτοπ Κππιπιιπει·, 1111πιο Βεπιοι·πππ πειιε Ππτει!ιπππ!ιιπποπ ιιι!1

ππιπ Βιπωοίο νοπ Μπι” πωπω 11111141,πω! απ πιπ_ιο1ιτποποιπτ πι, ππο!ι παπι
ΒωπιιΙππω πω· επω11οπ Κιιιπιποι· ειπε 1ιωο1ιωνοι·Ιππο πω! πιο Βωιιιενει·ιιπ11.πιπιιο
πω· ιιιι1!ιοΙ. Κιι·ι:!ιε παπι ΜΜΜ» απ 1πω:!ιοπ - ννπι·πο ιπ πω· 811απππ νοπ: 1. Μι
1861 ειπε ιιι ιπππωι Βοιιε!ιιιπποπ νοι·ποιπωπο Αιι1νοι·1ποι· Βεπιπι·ιιππ νοι·Ιωεπ.

απ!. Μπιππ. Μπιτ. 1861 Ν. 153 Βο!!.)

4. Ποιιιιοιπ.

Πιο Πωπο πω· κωιωιιιωπ πωπω· πω· ΙππΙιω·1εφΙπωι 5πιιιιω
Ιπ1ι·πιιοπεπεοπιποΜιιιμ

Πο!ειοιπ πω: πιιο1ι πω· ιπππι Ζιιιι!πππ νοπι π. 1855 π1ινιι 325,60!)
Βίππνο!ιππι·; πιο πιω! πω πω· 1π1!ιει·ιεπποπ Βε!ιοππιπιεεω, ννο!ο!ιω πππ
ιι!!οιπ 311'ω1Ιιο!ι ποΙ1ωπε Μ. Κιι·πιι!ιω πισω πεππ!ποτ Θ) πιω! πιο: πινει
313? πιιπω, 833 Κπ1!ιο!ιπω, 673 Βοιοι·ιπιι·1επ, 168 Μωποπιιππ, πππ
5 Αππ!ιππποι·, πππωι·ποιπ πιο κινοπίποπ Μιιπ!ιπποι· πει· Βι·ιιπει·πεπιειππο ιπ
ΑΙ1οπιι. Με Ε!10]θ!'ΒΠθΓ ιιιΙπω 142 πιπωππο θειππιπποπ πιιτ 192 Ριο
πιππι·π, 137 Ρ1'πι·ι·ιιιι·ο!ιοπ πω! 48 Κππε!!επ. Πιωο Νοτιιιω ωιππ!ιιπ πω

81πιτππι·1οι· Πεπ13·πΙιε Μ1«Μπα 1859 Ντ. 205 π. 785 πω· Νεπεπ Βικιπ

μἰίσπλω Κίυ·πλωπείιαπρ, πωπω Ιοτειοι·π πιω ιιππιι ποοιι πιο Βαπτιστ
1ιπππ πιππωιπι πω, πππ ιιπτοι· πω ιιοι·πιποπω Ρι·οτεειππ1ω πω· ιππι
!ιο!ιο διππ ω" πει·ιππ πππ πω· Κιι·ο!ιοπιιωπο!ι πω· επιιννποιι πι.
Παω πιο ενπιιππΙιεο!ι-Ιπι!ιει·ιεο!ιο Κιι·οπο (πο !ωω πω· ιπ πω ΚΙΒ

ιιιεπιιοπ Βιιι11οι·π 1861, πωπω επ Νι·. 119 ιπ πιπωι !ιιπποι·ππ Δι·τιπιπ



Μο 6οιοτιμ1ιαιια α" 61ο 1ι1ι·σΙι1. Ψοι·1ια1ιιι1ειο ααι· Κιιι1ιοΙ11ιοιι. Μ”

α1ιοι· αἱε Βιμ αει· Κα11ιο11Μα ἰα ΗοΙαιιαα ααα αἱε ,ααιοΙοι·αιιι“ αει·
Τιι·ο1οι·) Με Με Κιι·ο1ιοι ααι· α1ιοι·νι1οΒοααοα Με1ιι·ιαι1ι1 αει· Βονι·ο1ιιιιιι· ιιαα1ι
οίαο1ιι11 Με αἱε Ιιαααεα1ιιι·ο!ιο ΗοΙεταιαε 1ιοποιο1ιιιαι πατα, οιπεπ ναι· Με
1ιο1ιιιαιιτ νοι·ααε. Αα11'αΙ1οιι Μια ιι1ιοι· αιιιιαι·ιια Βιιιιοι·ιι, αιιαα 1ιοιιιιιι·Ιο1
αεαιιι·εε αιιιίαακαααειι θεεεια αἱε ι·οοΜ1ιο1ια 81εΠααι; ααι· ιι.ιιααι·οιι θοαίοα
ε1οιιιια ι·οεοΙ1: ααα ιαιια ν1α1ιιια1ιι· επί «ααα Βο11ιε αΙιει· Βρω1αΙνει·οι·ααααΒοα
Με ιιι ααα 17. αα1ιι·1ιαιιααι·τ 1ιιιιο1α παιαοΙιαι·οι1'ιια ιιιααει, ααι ιιααιοιιαιο1ι

α1ο Βιια1ιαι αει· Κα11ιο111ιοα ιιι ΗοΙιι1οιιι 1ιοιιαεα πα Ιαι·αοα. Με 1αι σ. 1619
Κ6αιΒ Ο1ιι·1ιιααιι Ν. αἱε Βαιαι ααα Γααταα8 ΟΙαα1ιε1ιια1 ιιιιιαΙοαοιι Βο
Βιιιια, αναι·αο αιιι ααιεο11ιαα ι·ιιειαΙιοα Ααϊε01ιαναα8 κα ειιο1ιοι·α, ιιΠαα Κω!
ΗιιαααΙιι- ααα Ηιιαανοι·1ιε1οαωα νοιι μα" Νικαια αεειαιτει, αἰα!ι αιιαοΙ1ιετ
αιοαοι·πα1αεεειι ααα ιιαααι·αο1ι11α1ι ασια ααασια, Μεααοαιωιι, Βείοι·ιιιιι·1αιι ααα
Κα11ιο111ιοα 1'ι·ειο Βο1181οαεααπα1ιαα€ ιιαμεία1ιει·2. Παι ΡοΙΒα αιινοα ααι·,
ααειι απαιτει 1687 ειο1ι «ααα 1ιαι1ιο11εο1ιε Ποιαοιααα Βοαι1αετ 1ιιιι.τα, νικαα1ιο
αιαεα Ρι·ιεεται· πααι δικαιιοι·δαι· ει·1ι1ε1τ, ααα 1ια1α ιιαα1ι «Με αιι.ιιιαα Κα

ιιο11ε Πα· 11ιι·οιι θο1τεεα1οαετ Μαιο. Ψ” αατει· 1”ι·οιει· ΒαΙιΒιοιιιιαααιι€
νοι·ε1ιιααειι πι, ναι· νοιι αει· Βεαιει·ααΒ αἰο1ιι α211ιοι· αο:οἱο1ιιιοτ ιινοι·αιια;
αἱε οια8αναιιααι·ιαιι Κα11ιαΙιΒιιιι ανοι·αιια ααα α1εαο νϋΠ18 Ειπα @Με
1ιιιαιια; ααι· αίειιε Αα1ΐαιιααιιΒ ανιι·α ανοΙιΙ Μ· εἱα εια Ηααιιιααινε%ι·ααα
και· Νιοαοι·Ιααεααα ια Ηο1ατεία Βονιιιιιοα πω. Ια αει· ιιι·ιαιια ω: Ποσα
ιιιαα ιια: ιιαα1ι ια αει· 'Παπ ίι·ιαο Βε11Βιοαεα1ιαιια Βεαιεεεεα, ααα αἱε
1ιΙιιιαα θειαιιιααο ΜΜΜ ασ 1ιαι·ιια, ααιια αΙιοα ννοιιιι.ιο .παω ιιιιιι1ι 11ιι·οι·

Βαιαιο1ιαιια ειναι θιιιει1ἱα1ιο ιιι (Παο1ιετααι ιιααοειαΙΙι ανιιι·οα. Ιααοεαοα

ιιια1ιι·ιο σε ιιια1ι1; μι· Μαρ, Με, ιπι Ψιαοι·ιιιιι·αο1ιο ιιι11αιιι· ει·ι1ιαιΙταιι ναι·
αια1ιαι·ααα·, αΙΙοι·Ιοι ιιιιιιιοι· οιιΒιιι· ΒιιιιοΒιιαα Βα1ιι·ιιαΕιια ααϊΒοανοι·1'οιι νι·αιαειι,

ααα ιιιαα ιιαα11ο1ι ααα νει·οι·αααιιε πα νοι·οι·αιιαιι€, πια Βοιια1ιι·αα1ιααι; ια

Βοαο1ιι·αα!αιι€ ιια! ααα Βοαοιιαναι·11Βεα ιια- Βιια:4 Ηο1α1αἱα ΒιιΙταααοα

Βιιιααιιαα1ι1: ι·ο11816ιιαι· ΙαιοΙοι·ααπ 8οΙαα81α.
Βιιε Μαίαιεει· ασια·ιια! ααα ιια Δαμααη;ει· Ροι2ειιίιδασια ααα αιιι·αιια1ι

ιιαα1ι ααα Βεα!ιιι:Ιιε Πι!!ω·ύΖα!! 1ιι·ιιο!ιαια εα1ιοα ιια διι1ιι·ο 1859 ιιιιιιααι·
1ιοΙτ ιιααΠ11ιι·1ια!ια Βο1ιι1ααι·ααΒεα και Αστεια ω- 8ι·6αειειι ααα 1ιαι·ιαιι1οιι
Ιατο1οι·ιιαα, αει·ιιιι αιο1ι αἱε 1ιο1αιιααιεα1ιο Βαέιει·αιια·, αἱε αοι·τιαοιι Μα8ἰ
απατα ααα 1α11ιοι·1εο!ιοα Ριιειαι·σια, @μια αἱε Κιι11ιο111ιοα 1'οιτνια1ιι·οιια

εα1ια1α18 αιαα1ιεια. Νοαοι·αιαειι 1ιι·ιια1ι1εα αιιι·α1ιει· αἱε Πίσίαι·ίι·άι ΡοίϋίωΙισα
Βἰα!£ει· Βα. 47 Ηο11 2 «ααα Βια1ιο ιιο1οιιΒιιιααιιααι· Μιιι1ιο11αιι€εα, 90010118
1αι ΑαεαιιΒο ιιιιο1·ι ια απο Μαίσιπει· ΙαατααΖ 1861 Να, 20-23, ααα ια
αἱο .4αμόαη;ει· Ρα.ιωει'2απ_α (8αραι·ατααεαιιαα: ΒειιιΔια·ΙιΖαπα 1861 Νι·. 18)
αΙιειΒἱαΒεα. ανα 1ιιεεοα Μαι· καιω ααα νοα μακ· Ηαιια ειιαιοΒιιιι€ειια
Ζααιιαιαιαιια1:αΙΙααα· ααι· αοα1ι @κι ια ΗοΙιιααιι 8οΒιιιια1ιιιι· ασια Κατ1ιοΙ11ιοα
ιιι Ιζι·ιι11 Μειτα1ιοααοα θααετιιιαι-νοι·εα1ιι·11'ταιι ΜΒΜ, "ιια ναι· ια ασια
Ααιαει·Εαιι€ειι οἱιιἰΒα Βο1οΒιι πι» αἱε €οδοαιναι·τιΒο Α" ααι· Ηααα1ια1ιααΒ·
αει·ιιια1ιοιι 1ιο11αΒοα:

-

Ι. νοι·οι·αιιααε 12. Βιια1ιι·. 1623. ,μαμα Πο11ιια1'αι·ι:1ιτ ααα
ατ1ιο1ιαι· Ραιι1ιιο.“ - Ψ1ι· ανοΠαα ααα1ι αιεαοαιΒαιι αια1ι1 οα1αο1ια1α18τ 1ια1ιοα,
αι·ιαο1ιο ειναι αιιααι·αι· Βο1181οιι πιω, αἱε ια αιιααι·οαι Γαι·ειοατ1ιαια ααα

[αιαααιι αΙ1αα11ιαΙΙιεα ἱαι ΒαΙιανααιι;α. Παα ιια να· ανο1ι1 αἱα1ι1ἔαααα1ιαα,
αιιιιιααα ια αειαιιια θαινιεεεια Ε1ατι·ιιΒ ιια τ1ιαιι, ααα 11ιιι ααι· Βα1ια1οιι
κα εννιααοιι, νιοΙαιο1ιι· αεε 8αι1α18αιι Βι·1ιιο1οαιι ειι1οα, ι11οαοαιΒοιι νασαι»
αια αει· Βο11€1οιι ανι11εα ιια ααααι·α θι·1:οιι αιο1ιτ αο1ι11οα ννοι·αιια ανοΠιιιι.

απ Με ο1ιαο Αει·ειιι·αιεα αιια ιιαα1ααο Μιιια ναι·αοα, ιιαίαααο1ιιαοα ααα



362 Εσ1ετοιιι: σοεοτιισ σιιοτ σ1ο Ισι·σ1ι1. νοτιισΙτιιιετο σετ ΚιιιΙισ111ιοιι.

ΒΙοισ1ι ιιιιεοτιι ιιιισοτιι ΠιιτοττΙιειιοιι επι εσΙισιιιοιι, εσ Ιισιιιιοιι ιινἱι· σσιιιισσ1ι

»στα 8οειιιτιοιι, σε Μο, εσ ιιιιτ σοτ Εο!ιτο ιιτισ οοι·οιιισιιιοιι άιο Με ιιιισ
εν1οσοτ ιιι σοιι Κιτο!ιοιι ιιιιεοτοε Γϋτετοιισιιιιιιοε Βοττιο1ιοιι, πιιά εο!ιιιΙτοιι
ετοτσοιι, ιιισ|ιτ οιιιιο, οι” ιιιισ σστ1: εοτειι·οιιτ Πο8οιι, εισ1ι σσε οοιιιοιιιοιι
Κιι·σιιοιι8ιιιιΕοο_ οιιτΙιιι1τοιι, στι” οἱιιοιι Ρτινιιτ-θσττοεσιοιιετ οιιιι·ιο1ιτοιι, ιιιισ
σιο ιιιισοτιι σιιιιιἱτ στοοτιι ενσΙΝοιι. εσιισοτιι να ιιι ιιιιεοι·ιι [ιο.ιισοιι εισ1ι
σοε σιι1ιο!ιοιι Βιιστοιιιι ετοιοοι·1, ω· εσΠ εισ|ι ιιι σιο Βιιιστ1ιοεο!ιοιι, ντστιιι
«Με Βιιοι·οιιιιιιιι εοἰιιοι· Βο118ισιι σιιτσΙι σιο Ειιιισοείστετοιι νοτοϋιιιι1:, πιιά

εσιιετ ιιἱτἔοιισε ιιι ιιιιεοτιι Αοιιιιοτιι, Βισστοιι, ιισσΙι οποσ ιιιιεοτοτ Πιι€οι·

11ι1111οΙ1, σοτοιι ΡτιιΙστοιι ιιιισ νσιιι ΑσοΙ θοι·ισ1ιτοιι ιιιισ θοσιοτοιι, εσ σετ
ιισοτ ιιισ1ιι: εσιισοτΙἱσΙι 1ιοΕτοιτ, ΒοσιιΙσοτ σσοτ εοΙἱιτοιι ενστσοιι 1).
Π. Βοστιιιτ τσιπ 29. Με” 1661 σο: σοτ Βσείοτιιιι€εΙιειιιΙοι

ιιι (Πιισ1ιετιιστ σοιι ΔιιΓτι·ιι€ σοιι σσττἱΒοιι ιισιιεΗιο!ιοιι Ρι·ιοετοτ νστειιι'στσοι·ιι,

ιιιισ Πιιιι σιο ΑΝιοΙτιιιι€, ΑιιεσιοιΙιιιι€ σοε Νιισ1ιιιιιιιΙε ιιιισ Πο!ιιιιιε εοιιιοτ

ΒοΙἱ€ἱσιι ιιιιεεστ1ιιιΠι θΙιισ1ιειιιστ σοὶ ενιΙΙΙιστΙΙο1ιοτ Βιι·ιι1'ο ειι ιιιιτοι·ειιοοιι.
ΙΙΙ. ΒοιισεΒιιτΒοτ ΒγιισσεΗιοεσιιΙιιεε θ. Αρι·ιΙ ιιιισ 5. ΜΗ

1726. ΨοΠ σἱο ΚιιιΙισΙι!ιοιι ιιιισ Βοίοι·ιιιιτιοιι ειο!ι ιιιιειιοιιιιιοιι, ιιιτο

Ιιοιιι·οι· ιιιιε Πιιιοσ1ι ιιιισ Ι·Ισιιισιιτο; οιπ' ι1ιτο Ηϋ1'ο ιιιισ ΗΒιιεοτ στι 1'στσοτιι,

Μάσι· Με ο1το θσιιετιιιιτισιι, σε ιιιιιοιι ιιιιι· άιο όποιο ιιτΜΙοοιττοιι ειιισιο

ιιιι€οντιοεοιι ενσι·σοιι Πιτ οιιοι·σιιιιιιιι τοΙι€ισιιιε ιιΠσιι :ιιι ιτοΗιοιι, εσ σο!!

Πιιιοιι ΜΜΜ ιιιιτοτεσἔτ ιιιισ νοτιισ1οιι εοἱιι, Πιτσ Ειπε. ιιιισ τοΐσττιι.·Ρτ1οε1οτ
Με Ηιιιιισιιτε ιιιισ Βιισοο!ι ιιιιΕ ιΙιτο Ησίο ιιιισ Ηιιιιεοτ 1ισιιιιιιοιι επι 1ιιεεοιι π),
σε ετσι·ο σιιιιιι σε οιο εοΠιει, οσοι· .1οιιιιιιισ νσιι σποτ Γιιιιιι!ιο ιιιιτ εσΙικτοτοτ
ΚτιιιιΕ1ιοιτ !ιο1ο81: ενστσοιι. Βσ ιετ ιιιιοΙι σ. Ιι

. Μ, ε11οτε.ΨιΙΙο. σιιεε σἰο

ΜιιΒιειι·ιιτο ιιι σοιι Βιιιστοιι
-
ιιιιεοοιισιιιιιιοιι Α11σιιιι, θΙσο!ιειιιστ, Γτἱοσ

τισΙιειιιστ ιιιισ Βοιισε!ιιιι·ο
- Νἱοιιισιισοιι σοτ ι·ϋιιι. Ιιιισι. σσοτ σοι· ι·ο1'στιιι.

ΒοΙἱΒἱσιι οσοι· ιιιισοτοιι Βοσ1οιι ΖιιΒοΗισιιοιιοιι σ1ιιιο νστίτιιΒο όσο ΒιιτΒοτ
τοο!ιτ οττΙιοιΙοιι ιισσ1ι εοΠιιδο ιιΙε Βιιτοοτ σοι εισ!ι σιιΙσοιι, σιο1οιιιοοιι ισιοι·,

σἱο ιιι οἰιιοτ σσοτ σιισοτοιι Βιιιστ ενιι·Ηίσ1ι ενσ!ιιιοιι Βοετιιττοιι Βἱο ΔΙΙοτο.
Με ενοιτοτ σιιεοΙΙιετ :ιι ΙιΙοιΙιοιι.
Ν. Βοε·στηιτ τσιπ 18. σαιτ. 1808 ΙιοΜ σ1οΙοτικοτο Βοετιιιιιιιιιιι8

ετο8οιι σοε Βϋτιτοττοο1ιτε επί - «Πο ιιΙιτΞεοιι ιιιο1ι1:.
δ'. Ιιιεττιιστισιι νσιιι 8. .ΜΗ 1757 οςἱΜ σοιι 1ιιισι. θοιε1ΠοΙιοιι

ιιι Βοιισιιιιιιτ8 ιιιι1', σοιι θσίΖοι·ιΙιοποι ίπ ιιίΖοι· δ2ίΖΖο από σΙιτιο :Με δοτο
πιστιίοπ :ιι νοττισ1ιτοιι, ιιιισ ιιιιεεοτ σοιιι (Μο, σοτ σει· ΠοΙτιιιιο σοε εσιι

1
) Μο ΚιιτΙισΙιΙ«ιοιι ιιιισ Βοί'σι·ιιιιττοιι σιιτίοιι πω· σσι·τ Ιο1ιοιι, ιιιισ Εσττοεσιοιιει

ΙιιιΙτοιι, ενο σιοεοε Πισω ειιοοιοΙΙ οι·ΙιιιιΙιτ πι. Πιοεοε 1ετ ιιιιτ σοτ Ι·"ιιΙΙ ιιι σοιι ε. τις.
ιιι·ιν1Ιοιιιι·τοιι 8ισστοιι Με - ΚιοΙ, ΕΙιιο!ιετιιστ, ΑΙτσιιιι, Βοιισεϋιιτ=. Αιιεεοτ ιιι σοιι
;ζοιιιιιιιι1οιι Βιιιστοιι σϋτ1'οιι ΙιιιτΙισΙιεοΙιο θοιετΙισ1ιο ιιιο1ιτ 1°ιιιιέιιι·οιι (αι. Ιιοεσιισοτε
ιιιισΙι ιιιιτοιι Ντ. ν. σιο Ιιιειτιιοιισιι τσιπ 8. ΜΗ 1757.) ΑιισΙι σοιτι ιιιτ 1ιστΙι.Κιτο!ιο
ειιτϋσΒοοΙιοΙιι·οοιι θιτιι1οιι ΗιιΙιιιι ιιι Νοιιιιιιιιε, ιιιι σειΙιοΙιοιι ΗσΙετοιιι, Μ: σιο ΕΙιιτιοΙιτιιιι€
οιιιοε Εσττοεσ1οιιετοε ιιοιιοτσ!ιι€ε νοτενοιἔοι·ι ενστσοιι. Πιο στι”. Β!. ΔΗΜ ΒοιΙ. ιιι
Ντ 118 σοιιιοι·Ιιοιι σε”, σεεε μια ιιι σοτ τιιεο1ι 1ιοτιιιιΙιΙιι1ιοιισοιι ΓειιτισΙιειιιστ Νοτι
πιστιειοτ οιπο 1ιοιι·σσ1ιι1ιοΙιο Αιιιιι1ιΙ ΚιιιιισΙι1ιοιι Με, σοιιοιι εσιιιιο!ι _ιοσο 5οο!εστιτο
οιιιισιιοιι Μ, ινιΉιι·οιισ σιο 0Ιιισ1ιετσσιοτ θοιιιοιιισο ιιιι Ι.ιιιιτ'ο σοι· Ζοιι εσ ιιιεσιιιιιιοιι
ιτοεσΙιιιισΙιοιι, σιιεε Ιιοιτι Ρι·ιοειοι· ιι·ιο|ιτ Πιτ εὶο ο;οΙιιιΙτοιι ενιτσ, εσιισοι·ιι σοι· ΚιοΙοτ

ΜιεεισιιεοςοιετΙισΙιο ιιι σοιι (Μενου σοι· οι·σεεοιι 1ιιτοΙιΠοΙιοιι Ποιο. Μο π. Β. Οποτε,
ιιιισΙι Βοοιισιιιιιιεοιιιοι· Απι1ενοττισΙιτιιιη; ιιι ΚιοΙ ινσ1ιΙ σε! οιιιοιι Το;; Ιιιιιιι!ιοι· Ιισιιιιιιι,
σιο Μοεεο ιιι Ιοεοιι ιιιισ Μο Βιιοτιιιιιοιιτο ιιι ειιοιισοιι.

Η Ρ. Οσεεο ενιιι·σο 4. Βοσιιι·. 1858 πι· νοτιιιιινι·στιιιιιέ εοισιτοιι) νεοι! οι· οιιι
11οιι€οΒοΗΠοε Κιτισ 2ιι Ποτε τιιιι1°ιο.
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:::ι:: επ νει·ι·:ε:::ειιαεα θιο::εεα:επετεε ::εε::αιιιι: ενει·αε:: νν:ι·α, ω:: :ια
::ι·:εε:ει·::ε:ιεα (::εννι:::αε επ ε:·εε:ιε:αεα 1); α:ει::α:επ ε:α:Βε Ιιεπτε, εε εε:εα

ε:α: οαει· :παεε, α:ε ε:α:: και· ενεαΒε::εε:ιεα Βε::8:οα :ιε:ιεααεα, αααε::α:εα

(α. ::
.

:αεα Ν:ε::ιεααεα, αει· ε:α:: ::ιε:αε:, :α α:ε Κ:ι·ε:ιε νν:εαει· ι:α:'::α

αε::::ιεα) εε:ιιε Δα:τενει·ι·:ο::::α::Βε:: α:ε::: ννε:τει· :::ε απ: :Πε α: α" .εααε
::εαπα::ε::εα (Νεα. α:ε :ιι αεια Ο:·τε, ννο:::ι· ει:: Οοαεεεε:οι: ε:·:::ε::: ννοι·

αεα) ::ε::αα::ε::εα Β6α::εε::-Κα::ιο::εε::εα :ια εαιεαα::·ειι, ααα εο:ε::ε εααε

ει:εε:ε::ε :::·Ιαα::α:εε ::ε:αε:α Δααει·ε:: :ια α:ιει·::·πεεαι απο:: :α εο:ε::ε:ι:

::α::ε, α:: α:εεε Ει·:::α::α:εε ει·:::ε:::; Μια, Π:: αεε Β:ε::νει·τι·ετε:·ε ε:ννι::8ε
νει·ι:ε:ιααα επ ::::ίτεα. Εε ω:: νοι·Βεεε:ι:·:ε:ιεα, ε:α:: αει· 'Ι'::α:'ε αει·
και", εε νν:ε αει· θοαα:ι:::οα, απο:: ννει:α ::ε:αε ι·εερ. :::τε:·:ι, οαει· εα
αε::εααε :::ιε:επτε αει· ι·::ια. :::::::. Βε::8:οα παιζε:::αιι, ι;::α:α:ε:: :επ επ:

:::::τεα, ααα α:εεεα Αε:αε αεια οι·αεα:::ε::εα ενα:ιεε::εε::επ Ρι·εα:Βε:· αεε

θι·:εε πα ::::ει·:αεεεα. -
Πει Μαιο!. Ρι·:εετε:· απ: νει· Αατι·ετααε εεἰαεε Αα:τεε ε:α:: :α Ρει·εο:ι

αεα:: θ:::εΕετι:ατει· θ:ιει·εοαε:ε:οι·:ααι ικα ε:ετ:ι·εα. αεια:: :::αι ι:ε:αε :αε:ι·πει:οα

πα: ει: :ιεεεει· νοι·Βε::ε.:τεα ααα ε:α8εεε:ιαι·Ε: ννει·αεα ::ϋααε, απο:: ει· νει·
αει·ε:ι Πε::ε:·τι·ετααε; νει·ννι:ι·α: ννει·αε. -
νι. νει·οι·ααπαα νοια 10. ::::απαι· 1757. ι:::εειαε:α ειιτεαα::·τ θ

.

Πεε::ι·. 178: εε:::·ε::::: νει, αι:εε εε Ρει·εοαεα ενεαεε:. :α::ιει·:εε:ιει· ααα
ι·1:::ι. αεαι. Βε:::.ι:οα εναι· ι;εε:::::ε: εε:α εο::, ε:α:: πατει· ε:αεααε:· ε::ε::::::

επ νε:·:::ααεα, εε::::Βε ::::ει· νει· νο::::ε::παα αει· Με :εαεεα:α: α:ε Α::ει·
::ϋε::ετε Ει·Ιαα::α:εε :αιρε::·:ι·ει:, απ:: είε:: αυτ: οίκου:: ευααρε:ίσε:ι-ίαΙ:ΜεαΜα
Ρ:·ε·αι:αε:· ευρα!ί:·εα :εεεεαι απο:: ι:::ει·αἱεε νει· αει· θεραΙι:::οα ε:α:: νει
:::αα::ε:: απ ιααο::εα εε:ια:α:8 αεα: εοΙ:εα, αι:εε ε:ε Μπι Κίααε:· :εαεα-ε
θεσι.·:ιίεε::Ζεε νεα ε:::ει:ι συίε:ιεα Ρ:·εαψε:· Ζεα/επ ααα ἱα αει· ειιαααε!.
Σελ” αα/εαΜιεπ ::ιεεεα ννο::εα 2).

ή :Με επει·ε:::ιια: ι·ε:η;:οα:ε :α πω: αι·:ν:Ιεα::·τεα 0ι:εα :ετ ειπα: απ: αια: ια:
νει·ι:ο:ι:ααες αεε θα:τεεα:εαε:εε ααε;ενν:εεεαε θεααιιαε ::εεε:::·::α::: ααα α:εεε :Ιαπω
::ε:::ιε::;, Με εεε. ::ει:ιο1:εε:ιε Βε::ια:ιε, απ:: :ιο ννεα::; Με :α::α::ο:: εε:αε Βεε::α:
α:παέεα Με:: Αιιεεεα νει·ια::ιεα. Ποια Κε:::οΙ::‹ειι :α Κα:: :Μ εε α. Β. :ιαιει·εεει.
ε:πεα Τ::αι·ια ααα α:οε:ιεα απ ::εε::αεα. Νοε:: 1942 ::ν:ι:·αε νν:εαει ε:α θεεαπ:: :ι:α
α:ε Ει·Ιαπ::α:εε, ει:: Κ:ε:ει·Κερε::ε πι:: ε:αεια 'Πιπι·α:ε ια νει·εε:ιεα, α::επ:::α,ις:α Ιιεεε:ι:εαειι.

ε: Με ::έεΙο:·Ιεσ.·Ι: μα!. ΕΛΠ!" ααα ααι·αι:ε:: Με αΙιι:::πε:· .Ιοπ:·παΙ ααα Βεα!.π·Ι:
Μπα ε. ε. ει·ια:::εα :'ε:αεααεα :::ει:ιειαε:ιαι·:Βεα ΠΙ:: :κι :α αει:: ::ο:ετε:α:εε:ιεα
Ι:οι·ίε Νεαεααιοο:: ααει:εε:ι;ε Π:::·αιιιε:ιει·, θεο:·Β Παε:ιιιε ααα, ::ει::οι:εε:ιει Βε::8:οα,
:πατε ε:α:: αι:: ε:αει· Ρι·π:εε:αα::α, Αααα Μετα: ν::εαατ, νει·:ιε:ι·π::ιε: ααα αννα: πατε:

::::α::::ίε::ει Βείο:εςαα8 ε::ε:· νο:·εε:::·::'τειι αει· νει·οι·ααπ::Β ναι:: Θ
.

Βεεειι:::ει· :'78:,
α. α. ει· ::::::ε ε:ε:: νεα ε:αεια :α::ιει:εε::εα Ρι·ί:α:εαατεα οπαι:::ι·ει: Ιαεεεα ααα α:ε

αι·:::.εεταα::εε:ιε Τααΐε ααα Βιι:ε:ιιιαἔ εε:αει· εαιι::α:::ε::εα Κ:ααει· απειεΙπα:. Νεο::
αεια _:εαπο:ι_ εε:αε Ι:ε:αεα :::τεεπει: :έ:ααει· νεα ε:αεια :ιι:::ει:εε:ιεα Ρι·εα:Βε:· Βεταιι:':
νναι·εα, :ιεεεαα Επι: πω:: Με αα:::α ”απ:°,αε:ιΙαι·:εα“ Π::ι·ιαιιε::ει· - ει· :ετ ε:α αεαοι·αει
Βααεαεει· - Με :Ξενν:εεεα ε:α:: αειεεετε:: α:: :·ει;εα, αι:εε ει· εε Μ:: αει· θε::αι·τ
εε:αεε αι·:τ:εα Κ:ααεε αια:: ιι:ε::ι· Με: Με:: νει·ιαοε:::;ε, αεεεεΙ:›ε νεα ε:αεα: Ια::ιει·:
εο::εα_Ριεα:Βει· ται::“εα απ :::εεεα, εοααεια σε :α α:ε αννα:: αεα:εε::ε Με::ει: εατ:'ει·ατε
,,αι·:ν::εε;:ι:ε“ 5τεα:. Κ:ε: απ;; ααα νοα αεα: αοι·::Βεα Μ:εε:εαΞιι· ιαιι:'εα ::εεε. Με
Ι·'ε:Βε αι:νοι: και, Με:: ΗΜ:: ααα εε:αε ΕΙιεΕι·ι:α ε:α :εααεε πω:: απ :ιε
ε:.ε::.εα ::ει:εα, ααα ια:: ::ε:α- ααα θεί::α8α:εεε:ιαίεα :ιεαιε:ιτ ννπιαεα. Βεααεε::
αεί α:ε Βιι:::ιε Π:: α:εειαι:: εααε Ρο:ι.ςεα ι:::. Βια: ν:ει· αεαι:: εραιε:·, :αι Ρε:::·:ιαι·
1856, νναια πω:: ΙΙ:ι·:::, ννε::ιεε::ε:αΙ:ε:: ννε:: αεαιεε:::εα επε::ε:: ε:α ν:ει:εε Μπα

εε:ιαι·εα απ., ε:α νεα πω:: Ριπ::ετ ΨοΙ:° :α Ιταε::οε ιιατει·πε:ε:ιαετεε Βι·:ιεαα:α:εε
αα€ε:'ει::αι, :α ννεΙε::εα: ::ιι:: Η:: αει: Ψ:εαει::ο:ιιααεία:: ,,αι:Ι:Και·::ε::ε 8:ια:`ε“ νει·
::ε:εεεα_ Μια. Β:ει:ει· :αια νεα εεαπε:ι:ει:: :ΜΗ :α Ααεε::::::: αεετε::τεα Ενεα:πει::τι::



364 Πο!ειειπ: θεεεπε ιιπει· Με πιι·οπΙ. Ψει·πό!ιιιιιιιιε πει· Κειπο!ι!ιεπι

Ή!. Βεεοι·ιιι!: νοιπ 28. Μετα 1757 εεειεττει "Με Επι· όιε Βπιόι
Α!ιοπε, όεεε όιε θοιιο!ειιοπ 8επιιεοπτει· Επειι, κινεππ πειόε Τπει!ε ειπ
νει·ειεπόεπ, νοπ ειπειιι ποιο. πω. Ρι·ιεετει· Βεεοπεπεπ πϋπιιε - πεπ
οπει· όἱε επόει·ειι Βεειιιιιιπππ8επ επι'ι·εοπτ. -
ΤΠΕ νοι·οι·όιιππε νοιπ 8. Βεοειππει· 1768 - επιεπόιι·ι επί

όοπ νοι·ιπο!ε ει·οεεΠιι·ετ!ιοπεπ Απιπει! 8. πω”. 1786 πεεο8:: Πειππεοπ
ενιι· πιιεείΐι!!ιΒ νει·ιιοιππιεπ ποποπ, όπεε όἱε ιπι Ηει·ιοΒι.πιιπι Ηο!ειεἱπ
ππει·εε Απιπει!ε, Με επε!ι ιπ οπεει·ει· Πει·πο!ιειι Ριππεπει·8, Βπιότ Δ!τοπε,
θπ·οϊεοπείτ Βοιιιιειι οι·οπιπ!Βιι·τειι πεπόεεοι·όππιι€επ ππό θεεετεε, ννοι·ιιοοπ
ο!!ε πειιπ!ιοπεπ Τι·οποπεεπ Με όειι οι·όεπτ!ιοπεπ Ροι·οοπιεπ πει εοπννει·ει·
Β!:ι·εΐε όεπ οορπ!ιει·ιεπ εε!πει:. Με εποπ όειπ Ρτεόι€ει·, όει· είε επεοιπιπεπ
πω, επεεόι·οπτεπ Βιι·οι'επ νει·ποτειι ειιιιό, ιπι·εει πει!εειπεπ Ζενεο!κεε πιεπει·
πιιπ θεϊτει·ειι πεε όει· Πι·ιποο!ιε νει·ίεπιτ ποπεπ, νει! όει·8!ειοπεπ επί ειπε

εεεεπεννιόι·ιεε Αι·τ νο!!ε:οεεπο ?πιο πιοπτε όεειο κινεπι€ει·, ενεεεπ όει· ειπ
ιπο! εεεοπεπεπεπ οι·ιεετει!ιοπεπ ΒιιιεεΒιιππε πει Κτιιι'τεπ εε!εεεεπ νοι·όειι,
όεεε απ· όοπει· πιο όιεεει· ιιποι·ποπόπεππιεπόειι, ε!!ει· επτειι θι·όποπε Με
οποπ όει· Βππε ππό Βιιιιι·οοπτ ειιτΒοπεπΙοπίεπόεπ απο από πιπτπννι!!ιεει·
Πεπει·τι·επιπε όει· θεεεπε Με Κιιιιι'τι8ε επ ετεπει·π πιο ποτπινεπόιε ει·
εοπτετ πεπεπ, επεπ πἰειπιτ νει·οι·όπεπ, εεπειι από νοΠεπ όεεε ντειιπ ποοπ
όιεεειπ ειπιἔο νει!οπτε ιπ πεεεετειι ππεει·επι Ηει·ιοΒιππιπ ππό Βεπόειι,
ινε!οπε ιπ όει· 8επάιι·ιεοπ Ρει·οοπιε ιπι·ει· Ι·Ιειιιιοιπ όιιι·οπ ρι·ιεετει·Ιιεπε
Τι·ειιππε νεεεπ ιι·ιζεπό ειπεε ι·οοπτ!ιοπεπ Ηιπόει·πιεεεε πιοπτ Βε!οπ8επ
!ιπππεπ, όεπποοπ οπεεει· όεπεε!πεπ, οόει· επι επεεει·πε!π [ιοπόεε ειοπ νοπ

Με εε όειιιι επεπ ποπ! πε!ιοπιεεεειι, Μ” πωι εο!επεε νιει·ιε Κιιιό ιν!εόειοπι ιι!ε
μποι·επιπει· Πιιτει·ιποπ νοπ ειπειπ !ιιτπει·. Ρι·εόιεει· τοοιεπ !ιεεε, ννοιε;εεεπ πει όει·
θεπιιι·τ όεε πωπω Με πετπ. Θεινιεοεπ ειιι"ε Νειιε όει·πιεεεεπ όιε θπετπιιπό εεννεπιι,
πο” ει· όιεεεπι Κιιιόε όιε πει!. 'Ι'ειιι'ε ειπε όει· Πειιό ειιιεε πειπο!ιεεπεπ Ρι·ιεετει·ε,
όεε όοιπο!ε ἔετοόε ιιι Β!ιιο!ιειοότ ιιιιι:νεεεπόεπ Κιε!ει· Μιεειοπέι·ε νει·οοπιιι!'τε. !)πεε
όιεεει· ,,!ιιιοπι'ο!!“ ιιι Με ε!τε περιετιεοπε ΝειΒιιιι€ "πιο οππε ,,ννι!!πιιι·!ιοπε“ 8τι·ο!°ε
π!ειπειι όιιι·ι'τε, νει·ετεπτ πει νοιι εε!πει. πωι ννιιι·ό πιιοπ !πεποε ειπα ππό όπ
εε!πει ιπιτ ιππι, Με ειπι;;ε Τομ: ερειιει· Με εειιιει· θεπιπ ειιι !επε;εε νει·ποτ νει·
;;ειιοιιιπιεπ, όεεεεπ Βεεο!πιτ ι1επιπ !οιιι:ετε: Μ” Βιι·ιπε νει·ρ!!ιεπιππε, ο!!ε οειπε
Κιπόει·, εοινοπ! όιε πο!πο!!εοπ-, Με ό!ε ενπιιεε!ιεοπ-!οιπει·ιεεπ Βετειιιτεπ, !π πιει·

ενοπεε!ιεοπ-!οιπει·ιεοπεπ Βε!ιειοπ ει·πιεπειι ιιι !εεεεπιπειεπ Με ποι· ίοι·επεετεπε ππόΜ" ιππι όοπει· πει πεοπόι·ιιε!ι!ιοπει· 8τι·ει'ε ππιει·εε;;τ ενει·όε, εειπειι ενιεόει·πο!τ επε
εεερι·οεπεπειι πνι!Ιεπ, Με εειπε Κιιιόει· ποιπο!ιιοπ απ ετοιεπειι, ιιι ιτεεπο ειπε:
Ψειεε επι· .λπειιιπι·ιιιιε· επ !ιι·ιπεεπ. Ι1π Ηεπι·ι,ι;ειι ενει·όε ει· πιπειοπτ!ιοπ όει· Τειιι'ε
εε!πε.ε !ε€πη;εποι·πεπ Κιιιόεε όπτεπ ειπειι ποιπο!ιεοπεπ Ρίει·ι·ει·., ειιιεπ ιιεΤιπει·επ Βε
εο!ιε!ό :ο εεννιιι·ιιεειι πιιπειι, οπει· όει· ιπι 0π!εεπ νετπειεεεπε πιἱπει·ε Βεεεπειό κι
πιειιιο!ε ει·ίο!ετ, όιι Βιι·ιπ Με ιππι Μπι Πει·ι·π νεο Ι.ενετεειι επεει·πιπεπε ,,Απε
ενεπόει·ππΒ“ νν!ι·!ι1ιοπ ιιι'ε Ψει·π οεπτε, ποιο ιπιι, οιιεεει· όεπ πιεπει·ι€επ Ει·Γοπ
ι·ππεειι, εποπ ποπ! ποοπ όιε πιιτεπι νει· ποιιόεενειννειεππἔ Μπομπ πεπεπ πιεἔ,
όει πω εειπε εεπι· πειιιτ!ιοπε Μιτνν!ι·πππἔ Με όει· ννοπτεεπειιι!ιοπ ποπε πενοι·ειεπεπ
όειι 0οπνειειοιι εε!ιιει· Επει'ι·οπ πει· Απννεπόιιιιε όιεεει· 8τι·ιιι'ε ι;επειι ιπιι ιιπεεειιτε,
:πιτ όει· ιιι Βο!ετειπ .!εόει· πεόι·οπι Μ, όει· "οπιπ πωπω νοπ όει· !ιιιπει·ιεοπεπ
Μπόεε!ιιι·οπε πεπιι!!!ιοπ !ει.“ Βοοπ νυππόει·ιε ει· πιοπτ, όεπι Βοιπε όεε ΙΙει·ι·π Μπι;
ιπειιιι εειπειεο, ιιοεπ ,,ειπεπι ποιπο!ιεοπεπ 8ιπετε,“ εοιιόει·π πεο!ι !ιι·ιόει·ιοιε ιιι .πιο
!οπό ειπε, νεο πιοπ ειπε !ι!ειιιε πειπο!ιεεπε θειιιειιιόε πιιιει· ειπειπ νοι·τι·ει!”!ιοπεπ
Μιεειοπόι· (Πε. ιπεο!. Οοιηιειιι·ετπ) πε!ιπόει ππό οπο, Με ιιι εποε Βόπεπιει·π, νο!!
οπἱπόιἔε θεννιεεεπε- ππό Βε!ιειοπείι·ειπειι πει·ι·εοπτ. Λ!!ειιι Με .!ιιτειι !ιεπεπ όειι
Βεπτεοπεπ ιιιοπι οπο όεεεπε!π κι εε όεπι οι·πιειι Κι·ειωι·ιιπει· όοι·τ ιιοεπ π!επι ἔε-·
!πιιι;επ, πει ππό εειπει· ιεπ!ι·ειοπεπ !ιοιπι!ιε ειπε σοι·,εεπΙοοε Βιιετειιε επ πε
ει·ιιπόειι.



πειειεε ιιιιει· πιε !ιιιε!ι!. Ψει·ιιιι!ιιιιειε πει· Κει!ιο!ι!ιεπ. 365.

εεΜππειιο!ιιι€επ Ρι·ιεειει·ιι εοιιπ!ιι·επ Ιεεειειι Ό, Μάι εο!ε!ιει· θεειάι ι!ιι·ε
νει·ιιιιιπιιιιΒ πεπ θεεειαειι, Μάι νοπ! ειιιειιι €ει·ιε!ιι!ιο!ιεπ νει!ιοιε πιι
'πω, ενει!ιπιε!!ι8 επ ιιιεε!ιειι, ιιιιι!ιιιι πιο Κι·ει'ι: πεεεεΙ!ιειι νει·ιιιεεεεπτ!ιε!ι
άιιπ ειι πππ επ νει·ειιε!π Μάιεπ Μιι·πειι, ειπε εοΙάιε επιπεεε!!ε!ιε θο
ρπ!ιιιιοπ, πππ πιο πεπιιι·άι νει·ιπειπι!ιε!ι νο!ΙεοΒεπε Με, ενειιπ Μάι ειναι
ειπε ει·εο!ι!ιε!ιεπε Οοιπιιιιεειοπ επι· Ηεπεεοριι!ειιοιι πινω ιιιιεε!ιι·ιιπο!ιι
ενιιι·ε, νοπ !ιειπει· θι!ιιε!ιειι πππ ι·εε!ιι!ιε!ιεπ Ψιι·Ιιτιιι8, _εοππει·ιι !ιειπεε
ιπ Απεε!ιππε πει· θειι·ιιιιιεπ εε!ιιει, πππ ι!ιι·ει· ειαε πιιτ ειιιιιππει· ει·ειεΙιειι
Κιιιπει· ιιι·ιιιι!οε, Μ!! Με ιιιο!ιιιΒ εειιι Μι!. Πππ Με εε εἱάι εοιιιιάι
-ιτοιι εε!!ιει νει·ετε!ιι, πιιεε πει·ε!ειει·ιεπ νει·ειπιε Β!ιεΙειιιε πο !ε.πΒε Με
ι!ιι·ει· Ηειι·πι!ι ἱιπ ι!Ψεεε ετε!ιεππο Ηιππει·ιιιεε πεπει·ι, ιπ ππεει·επ Ειιιιπειι
επ νεο!ιπεπ πιοπτ ει·Ιιιιιιιι ω, πο εο!!ειι Μάι πιεεε!!ιειι, ενειιιι ιιι πει·
Γο!Βε πιεε Ηιππει·πιεε Μι' πιε ειπε οπει· Μπει·ε Αι·ι ιιιιι'ιιοι·ιε, πειιποάι
ιιιο!ιι ε!ιει· ιι!ε Βιιε!επιε πειι·ιιε!ιτει ενει·πειι, οπει· πει ειπιιιιπει· :ιι ιιιο!ιπειι
ιιει·εε!ιιι€τ εειπ, ιι!ε ειε ι!ιι·ε Βιιειιει·επππε Μι' ι·εε!ιιεει!ι!Βε Αι·ι νο!!ιιοΒοιι
!ιιιιιεπ, πιιπ ειάι ι'ο!ις!ιο!ι πιιτ Βεο!ιεειιιιιπ8 πει· Βεεειε!ιοιιεπ νοι·εο!ιι·ιι'ιειι
ιπ Αιιεε!ιππε πεε ϋπεπι!ιο!ιειι Αιιι€ειιοτεε πππ εοιιει νοι· πειιι πεπ πει
ίπει:ειι Ρι·επι€ει· ΜΗ Νειιε !ιιι!ιεπ εοριι!ιι·ειι !εεεειι.
. ιιιι Πειιι·ιΒεπ ειπε: εε !επι€!ιάι πει πεπι ιιιε!ιει·ιεεπ, πει·ε!ε!ε!ιειι ππ
ειι!ϊιεε!Βε Τι·ιιιιιιπεεπ ειι€ε!ιεππεπ θεεειεειι πιιπ πει πει· Αιιππιιιι8, ενε!ε!ιει·
πει· Ρι·επι€ει·, πει· πιε θοριιιιιτιοιι νει·ι·ιο!ιιετε, Με πιο οοιιιιΙιι·τειι εειιιει,
!ιεεοππει·ε πιο νει·Ιειιει· πιιπ Βιιιι'πιιι·ει· πιιππει·ιιι!ιι·ιεει· Ε'ι·ειιεπεπει·εοπειι

ή Βιι!ιπει·, 8τε!!ιπειειει· πεε 0ι·ει'επ ν. Ψεεηι!ιε!επ, πιιπ Με εο!ο!ιει· επι' πειιι
Ειπε Βιπποι·ι' πει Κιε! ππεπεει€, Με Ρι·ειιεεεπ ,εε!ιιιιιι€, Μάιο!. Βε!ιέιοιι, πει ιιιε!ι
ι. 5ειιιιιι·. 1857 πιιτ πει· Τοο!ιτει· πεε $ε!ιιι!!ε!ιι·ει·ε !ιιιπειιιειιπ πι !.ι!ιι·επε, ιιι Βιιιιι
ιιιιι·ε πιιι·άι πεπ Κάπο!. Ρι·ιεειει· 8οιπιιιει· ιτπιιεπ !εεεειι, ιιιιάιπειπ ει· ειάι νοι·ιιει·
Επι· ειι·οε 30 Μιιι!ι ειιιεπ Με. Ιι”ϋπιπεπΝεβ νει·εο!ιιιπ'ι πειτε, π ι. ειπε Α!!ει·!ι. Πιερειιεε
νοπ πει· Οοιιιι!ειιοιι νοι· πειπ Ριπι·ι·ει· ε" Βι·Μι πππ πιε Ει·ιπιιιιπιεε επι· Τιειιιιιιε
επ ειπειιι ιιε!ιε!ι!εεπ θι·ιε νοι· ,,_ιεπειιι Ριιεειει·,“ ειπε πει· Βι·ιειεε !ιιιιτει. Βιιε ιπ
πιεεει· Ειπε εεε. Κιιιπ ιετ νοπ πειιι Μάι. Ρι·ιεειει· επ Με! Βειιιιιι'ι. -- Ι!ιεεειιι κι
Μπι Μιπιειει·ιιιιιι πιτ Πο!ειειπ πιιπ Ειιιιεπιιιιι·ἔ ειιι νει·ινειε ει·!!ιει!τ, πιε Ε!ιε πει:
Βιι!ιπει· ιι!ιει· νοιιι Κιε!ει· Οοπειειοι·ιο ιιιι· ιιιε!ιιιιι ει·!ιιιῖιι·ι ιιπιει· 7. Μπι 1858. Πε
_ιεποε!ι πιε ΕΙιε!ειιιε Βιι!ιιιει· πο” πιεεεε ιπποπ! ιπ !ιειπειιι ιιιιπει·ειι πειιιεάιεπ !.ιιιιπε
ιιιπε!ιε!ιειι Ει·Ιιεππιιιιεεεε Μάι Με επι· ιι!ε Ε!!ιε!ειιιε πιιειιιιιιπειι!ε!ιτεπ, !ιεπιο!ιιε ιπιιιι
ειε ιι!ε ειιι;ε!ι!ιε!ι ιιιι Οοπειιιιιππιε !ε!ιειιπεπ Ρει·εοπεπ ιιιε!ιι·ι'ιιε!ι πιιτ ρο!!ιε!!ιε!ιει·
νει·ι'ο!Βιιιι,ε πιιπ πει· Απενειιπιιπιζ τοπ -- Ππιπε!ιιεειι·πι'επι Πιπ πιιπ !ειπτει·ε, νοπ
πει·ειι Απενειιπιιπέ Με Μι·ιι!ιε!ιε Πιιιιιο!ιιείιι!!ε ιιπ ίι·ε!ειππι€ειι Πο!ειειπ εοπει ιιιιιιιιι
ποάι πιε Βεπε Μ, νοπ εειιιει· Ιειιιιιιιιεπ Επι: ι“ει·ιι επ !ιιι!ι.επ, νετεε!ιειι“ιε ειε!ι Βιι!ιπει·
Πιτ ειάι πππ εειπε Ε!ιει'ι·πιι ειιιεπ ιιι·ειιεειεο!ιειι Ηειιιιιιι!ιεεε!ιειπ, ιπ πει· νοι·ειιεεεπιιιι€
ιιιιιιι ενειπε πειι !ιιιιι; πιεεεε Ποειιιιιεπτε ιιιι Κπιιιιιι·ε!ε!ι Ρι·ειιεεεπ Με ι·εειιιιιιπεε!εςε

Ε!ιεεεπειι Απει·ιιειιπιεπ ιιιιπιπε!ιι· Μάι ννο!ι! πεπ !ι!οεε πειιενει!ιεειι Α.ιιι'επτ!ιιι!ι ιιιι
ΙΙει·ιοει!ιιιιιι Ιιο!ειειπ πιοπτ νει·επεεπ. Βοάι Μάι πιεεε Ποι!"πιιπ,<.>;εάι!ιι€ ίε!ιΙ. Με
Βεπι·ο!ιιιιι€ πι” ιιο!ιπε!!ιο!ιει· νει·ιο!επιιιι; πειιει·ιε τω. Πει τι” πιε Ε!ιει'ι·ιιιι Βιιιιιιει·
πω· !ιει!ιο!ιεε!ιεπ Κιι·άιε ιιιι·ιιο!ε Αιιει· Μάι πιε ιετιι Ιιεέπει·εειιε !ιιιι!ιο!ιεε!ιειι Επε
ΒιιΠειι ινο!!ιε ιιιιιπ πιάιτ επι εο!άιε επει!ιεππειι, εε ιι·ιιι·πε ι!ιπειι Μάι Με νοι·
!επιε!ιε!ι πιε Μπι αΜεο!ιεπ !ιιι!ιει·ιεε!ιει· Οοριι!ιιιιοιι πιιπ Κιππειιιειιιιιιἔ πω· πει·
ειιιεπ ιιππ ΠπΜε!ιτειι·είειι επί πει· εππει·επ 8ειιε εε!ιιεεειι. Απ! ειπε ιιιι πιιιιι
18θ0 ιιιι πεπ πο” ε;ει·ιε!ιι.ειε Βεεε!ιενει·πε επι· ιιιιάι πιει Μοιιιιτειι ποάι Κειιι
Βεεο!ιειπ ει·ιο!,ε_τ, πππ Με ιιιιιιι εριιιει ιιει·ιο!ιτειε, !ιιιιιειι ειε!ι αιε Ε!ιε!ειιτε Βιι!ιιιει·,
εει εε πιιεε !ιει·ειιε ειπε ιιπ,ειιπειι€ε !ιοπιε!ιο!ιε !ιεεο!ιιιιοιι ειι'ο!έι, εει εε πεεε ιιιιιπ
!!ιι·ει· Β!ιτεε!ιι·ιι'ι !ιειιιειι Βιιεπεπεινεπεει πειεειιιεεεεπ, ιιει·ε!ιε ιπ Με Ππιιιιπππει·1ιε!ιε
ι;ει“πει, πππ !ε!ιεπ, οιιννο!ιι νει· ποπ !ιιιι!ιο!ιεεΙιε Ε!ιε!ειιιε, Μάι ι'πετιεο!ι νοπ ειπ
ιιπιιει· ε·ειι·επιιτ. Νοε!ι πιι!ιει·ε Βιπι.ε!ιιειιεπ ιιιιπει πιιπ ιιι πειιι ο!ιεπ επεειοεειιεπ
Λι·ιιιιε! πει· Μειοι·.-ροΙ. πι. Μ. 47 Π. 2.



. 366 Ποιοτοιιι: 1ιοποι:πο ιιιιοτ πιο ιιιτοιι1. νοτιιπΙιπιποο ποτ Κιιι.ιιοΙιΙιοπ.

ποτποοιι αιιιοττνοτΓοπ οιππ, απο πποΙι πει ποτ ποπ ΕΙιοτπ ππτιπ ΒοιποΙομοπ
ΒοΕποπιοο, Πιτο Κιπποτ, πιο παπι οιιπο Πιτοτ ΕιπανιΙΙιοαπο ιπ οιπο Πιο

οιπποΙπποπ οποια, πιο οπιοτιιοπ.

ΙΧ. Βοεοτιμ τσιπ 15. Αποποι 1759 Βοοιιπιπιτ Πιτ Μιιιτπτροτ
οοποπ πιο ΙππτιιοΙιοοιι οιππ αππ ονιιππο1ιεο!ιο Έ'τπποπεροτοοποπ ιιοιτπΠιοπ
ανοΙιοπ, αππ «πω» οιποπ Β'τοιοοτιο1 ιιοποιιτοιι, πποπ πιο Ε'τοποπεροτοοπ
παπι Ρτοπιποτ 8οποπποι: πππ νοπ Πιπι ιπ ποτ ΒοΙιΒιοπ Μπιτ ανοτποπ,
ποτ Βτιιατιοαπι πιοιι ιΠιοτ ποτ ποτ Οορπιπιιοπ ππ1ιοιοοιιιε ιππο!ιοπ ιιοΠ,
παπι ιιΠοιπ πιο Κιτιποτ οο1οιιοτ Πιο ΙαΠιοτιποΙι οτπιο!ιοιι :τα Ιπποοπ, ποπ
ποτπ παπι ποοιι οτιιιιΠοποπι Αποοιιιοπο απο ποπ Κτιοοεπιοποιοπ ιαι Βιιππο
επ Μοιοοπ, πππ ανοππ οτ παοεοτ Εππποπ πιο πιοιιοπ ,ποπϋιΙιιοτ πνοτπο,
ποιιποο!ι πιο πω" ιτπ [πιππο πα 1πεποπ - ντοΙοπο νοτρΠιοιιιαιι€ »οι
ποιποτπ Αιιοοιιιοπο ια ποποοΙΙιοπ ιππωτι ανοτποπ οοΠ.

Χ. ΕτΙππο νοτπ 10. Ααοαοτ 1775 πα πιο ιτπΠιοΙ. ΠοιοιΙιο!ιοπ
πα θιιιιοΕεπιπι: νοτοτπποι ;;οποτοΙΙ: θΙοιοιιννιο Πιτ ποππ ιιιιοτιιπαρτ πο πνοπι€
Κιπποτ πιο οτινιιοιιποπο Ροτοοποπ ια οατοτ θοιιιοιππο παω Ππτοττιο1ιτ οποτ
ποποι: ππιταποιιπιοπ Μπιτ, νοπ πνοΙοιιοπ Πιτ πιιοΙι τοτΒιιππιποτ ΒτΕπππιππιι€
πιοιιτ νοτειοιιοτι εοιπ, πο” πιο πα ικοιιιοτ ππποτοπ ΒοιιΒιοπ Βοιιϋτοπ 1),
ποοιι ίπ πως" αποετοπ Ζαπποφεσοποπ και Γο!ρο οι·ποροπ Μπάσο:
οοί!οπ π).
Χι. ΒτΙποε τσιπ 14. ΒοοΙιτ. 1739 ποιιτοιιιι τω, παειο ποτ (ιιοποται

παροτιπι:οπποπ1: πππ πιο Ρτϋποιο (πιω Ρτοιοοιιιπ1ιοοιιο ΡτοπἱΒοτ) πιο Απ·

8οιι6τιΒοπ ποτ ΙππΠιοΙ. πππ τοι'οτπι, ΒοιιΒιοπ Πιτοο θττοο ιπ Βοποπο Απί
ειιοιιτ Ιιοιιοπ, πππ ιιιποπ πιοιιι: Βοιποιτοπ, ππποτοανο πιο πα Πιποπ πππ Επετ
πω” τοιι€ιοπιε οτΙπαιιτ, παοποτ ποτ πωπω πϋΠιι€οπ (ιπ εοπντοτοπ Κτιιπιτ
|ιοΠοι'ιιΙΙοπ) οπιπιιιιοιτπιιο εποτοταιπ, Πιτοπ θοποεπιοποι πα |ιπιτοπ 8), πιο!

1) Επι: κι πιω πιοιιι Μοοε πτοτοπιππιιτοιιοπ ΕΙιοτπ, ποιοι ντοππ πιο εε αϋπ
ποΙιοπ_, πατοιι πιο 0ιιτιοιιοιτ νοτννοΙιττ, Πιτο Κιπποτ ιπ οιποι· ιεπΠιοιιποιιοπ 8οιιιιιο
απτοττιοιιιοπ ιιι ΜΜΜ, εοπποτπ ιιιιοΙι Κιπποτ παο ,ποπιιποιιτοπ ΕΙιοπ παττοπ πιοιιτ
ιπ πιο ΜΜΜ. 8οιιιιΙο ππίποποιππιοπ ντοτποπ.

=) Ποτ $ιππ πιοποπ οοιιποτιιπτοπ 5οιιιιιοπεπιιοπ οτιιοιπ, ντοπτι πιππ ππτπιτ πιο οιιοπ
απτοτ Ντ. νι. ιπιτποτ1το11ιο νοτοτππιιπ8 ιΠιοτ Μιεο!ιοιιοπ Μπι 10. Ιππππτ νοτιιιπποτ.

π) ΑαοποτιιοΠι πω· νιοτ ρτέυέΙορέττοπ 0τιο ιπ πιο απτιοοπ 8ιππιο πππ επί π”
Ι.ιιππ ππτι ποτ ΘοιετΙιοιιο πιώ εοιπιτ παι· Πιτ Κτππιιιιοιιιι- πππ 81οτιιο1°πΙΙο ιιοἔοοοπ
πππ ποιποτ ΟοΙιοποπιιοιι ανοττοπ. ΝοποοΙιοτπο Κιπποτπιιιοποπ τποιιοπννοιι ιπιτ Ι.οποπε
Βοι'αΙιτ ,οοιιτοοιιτ ινοτποιι, ααι επι ρτέυ2Ιορέι·2οπ 0ττο πιο ιιοιΙ. 'Μαιο τα οπιρΕππεοπ,
οποτ ννοοιιποπ πιο Βοιποπ επί, πιο οιπ Ιιοιιοτοπ ΛΙτοτ Πιποπ 8οιιωι.το1, πιο Ποιοι: οιιπο
Βοοοιιινοτπο πα ιιπιοτποΙιπιοπ. Παπ ιπ ποτπτιι;;οπ πππ ππποι·οπ πιω, τιΠιι οιιοπ
πτοιπ πιο ΗπππΙιππαπο ποτ ιιοΙοιοιπιποΙιοπ (καποτε μπι ιπ ποπ Ηειπποπ ποι· ρωτο
επιπιιοοιιοπ ί.ιοιετΙιο1ιοπ, πιο ιο πιοιιτ ω" ατοπιιτοτ πιο πττοποιο ιιτιππιιιιιιοπ. Νοοιι
ιια δ. 1860 Μπι 138 ποτ, πποε οιπ Γτοπιποτ οιπιπο 81απποπ νοπ καπ, ΚπΠιοιιιι πιο
οποιι 5οιπο Ι·`τειιι, ποιπ αοιι€οιιοτοιιοε Κιππ Μπιτ ιπ εοιποτ ιΜοΙιπιτπο; πιιτΓιο 1οιι1°οπ Καππα,
ποπποτπ οε πποιι ποπι οπτ1°οτιιτοπ ΚιοΙ οοιιοποπ καποιο. Βοτ Ιιοιτοποιιπο Μοτο".
ΠοιεΠιο!ιο 1ιοπε πιοιοΙι πιιοιι ποι· θοιιιιττ ποπ Κιπποπ τιιιιΠιοιΙοπ, πειτε οι· ιωιποπτιιιο
πιο Βτιππππιεε οτΠιοιΙοιι ννιιτπο, ποτε πππ Κιππ νοπ οιποπι ΙπιτποΙιεοιιοπ Ρτιοετοτ
πιιοποτ Κιο1 ποιπαίτ πνιιτπο.

- Ιπ ποπ Μτιιοτ.-ροΙ. Π. αππ ππτπποιι ιπι Μπότα"
Απιστια! πππ ιπ ποτ Ζοιιιιππ ΒοατοοΙιΖαιιπ π. π. Ο. θ. ννοτποπ αιιοΙι ίοΙΒοππο Βιοτ

ιιοι·ἔοιιοτιἔο ι`ιῖιΙΙο οταιΠιιι:
Ποπ 19. Ποοοιπποτ Ειιιιττο ποτ Ριιειοτ Μοοετοτπ' ποι ποπι Κιτοιιοπνιοιτπτοτιο ποτ

Ρι·ορετοι Ριπποιιοτο ιΠιοτ πποΙιετοιιοππο αυτοι Ριιπιιτο ΚΙππο:
1) Ποτ ιιιιτιιοΙιοοιιο Βιιιιπιοιοτοτ δοποί Κτιιατποτ ια Ριπποποτο πω» ποεοπ πιο

ποειοΙιοιιποπ Ιπιπποεποποικο πππ Βοποπ ιιοιπ (ποτ Ρποιοττ πωπω Μποστ οιποο
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ενε::ιεετ ι:: ι::ιεετει: Ηετεοετιιιιιι:ετ:: ιιι:·ε ύεισπάει·επ Ζειιη:αιιιιι'ε εισαι::
ε!τειιεπ, ιιιιιι Με ιΣιιιιεε ει:: Αιι8εοι·ιι::ετειι ι:ει:::Ιιει: ει:εει:εει:ιιειι, εοι:ιιετ::

εει::ει· Κιι:Μτ ιιιιτοιι Μ:: ::::ιωιιω:ε:: Ρεειοτ Θει:ννει;:ι:ειι:: Με Αιιο::::, ει:: ::::Μτεε
ιιιιτοιι Μεεειι 8ιειΙνεττι·ετετ, ι:: Ρι:::ιει:ει·,ε (ιιι: Ι·Ιει:εε Με Κτιιιιιι:ετι τει:ι“ει: ιι:εεει:;
Σ) Μι:: ιιι:ιιιιιι. Οεεει:ο:::ε:: Τι:εοιιο:· Αε::Βιι::εγ:ιιιι ιιι Β::ειιιω:: ει:: ει:: Κι::ιι

;ει:οτει: ινο:·Μι:, Μεεε:: Τ::ι:ι'ε ι:: Μ: ιιιιιιιοΙ. Κιτει:ε ει: Αιιο:ιε ει:·Ιιοπ εεεει:ει:ε::
πω, ει:: Με Πειιιιπ:::ιε Βι·εει:ννοιιι Μι:: Ρεειιι:· Μ:·ιιιιετ ει:ιε ::ιιι::ιιιιειιε ιιιιἔειιιιἔειιιιε
Μιιιι:ειιι::η; ιιει:ιιι'ε Ει:ιιι·ι:ει:::ε Με ΒαΜοΖἰεεΙι ρεΙαιιβεπ Κι::ιιεε ι:: Με ρτο2ω·2απ
ΠεεΙιε Κιτει:ε::ιιιιειι ρεεε:: ΕπιτέεΙ:Μ:ι_ς Μ: Ει:::ιειιτειιι€ειιιιιιτ ει:: Μ:: 2170288!. Ρ:ιειοτ
:ι:εειιιε. Αιιει: Μ:: Αειι,χ.:ιιι:εγ::ιιι ιιιιιιε ετ ει" εει::::ι:ιει: ιιιιιι`οτΜτιι ιιιιιεεει:, Με
ε;ειιι:τι€ε Α::ιειἔε Η:: Με Κιτοιιε::ιιι:ει: :τι ει:ι:ειι”ε:ι. - Πεμ:: Με Ειιιιειιιιιιιιἔιιιιε
Κτιιι:τι:ετε: .,εει:: ιιινειτἔειιοτιιεε Με:: εει ει: εεΙιιυαι·Ιι :;ει:νεεειι, ιιι:εε εε ι::::ι:ῦἔιιει:
2ιι:° 'ι'ιιιιι'ε ::ι:ει: Αιιο:ιε ιι€ι:ιε εςει::·ι:ειιι πετάει: ιι6::::ε:ι,“ ιιτἔιιιιιειιτιτιε Μεεε:οτιι”:
Αιιει·ιιι::::ε εε: εε Μ:: Κιιιι:ι:ιιιιε:ι ει·ιιιιιιιι, ει:: ιι::ιιιοιιεει:ει: Ρ:·ιεειετ πι: ειει: επι'
:Με ΠΓιι'ε ω:: Βιιι:εετ ιιο::::::ε:: ει: ιι:εεει:, πεπ:: Με εειιιει: Με: :ιει:ιιι::ιι νο:: ιιι:·ετ
Γιι::ιιΙιε ::ιιι εει:ννει·ετ Κτειιιιι:ειι: ι›ειε::τ νιο:·ιιει:· Πε ειιετ ::εειι Μι· Ι.ειι:·ε Με
Τ:·ιΜ:ιτι:ιιι::: :Με Τ:ιιιιε νο:: ιετιειιι Με:::ειιε:: Μι· εει::ε:· νε:·:ιιι::ι'τ ι::ϊιειιιιι:· ω, @ΜΒ
;;εειιε::ιιει ενε:·Μ:: ιιιιι:::ε, ει: εει:ε ετ (Μεεειο:·ιι') ι:ει::ε Νο:ιιινε::ιιιΒιιειι ειιι, κι:τ
Τειιι“ε ειιιεε ιιτει:ιιειι :::ιιιι::. Κι::Με ει:ιε:: :::ιιιο:. Ρ:·ιεε:ετ ει: ι:οιειι, ννειει:, ιετετε:·ε:::
_ῇε Μπι: Με Βεεετιι:ι ω. Κορει:ι::ιεειι Μ:: 29. ΜΒ:: 1661 Με επετοιιιι:::ι τειι€ιιι::ιε
ιιιιεεε:·ιιιιιιι εει:ιεε ννοι:::ιιιιεε ι;Ξιι:ειιει: :ι::τε:ε:ιἔτ εει.
ΒειιιιεεεΙιειι ἔ:::,: Μ: Δειτε:: Μεεειοτιι”ε ιιι:ιιι::: Πι:ε ιιοι:ε Κιτει:ε::νιειιιιιοτιιι:::

Μ: Ρ:·ιη:ειει Ρι::::εΙιετἔ νιτοιιε· Μιιιι: ιιιιεεννιεεε:: εει::, ιιιιεε Μι:: ιιιιιι:οιιεει:ε:: Ρίι:ι·τετ
$ειιιικει:::ι:::::: ιι: Αιιο:::: ιιι::·ειι εειιιε νοτἔεεειιιε Βει:ϋτιιε ιιιιίἔεἔειιε:: ινε:·ιιε, ω::
ι:: ιιει:ιε::: τω: ει:: 'ι'ιιιιιε ει::εε Κι::Με ειι:εεε:·ι::ιιιι εει::ετ θειιιει::Μ ι:: Αιω:::: ει:
νετιιιεε:ι, ει: Με ιιιιτ Με:: ει: ειι:ειι: ιιι:εεετι:ειι: εει::ετ Πε::ιει::ιιε ;;ειιοτ:ιε:: Κι::Μ
ιιι:τιιοΙιεοιιει· Βιιε:·:: Με Τειιι`ε ι:: Μι· ιιειιιιοιιεει:ε:ι Κιτει:ε ει: ΑΙιο:ιι: ει: νοιιπιειιε:ι,
εναι:: νο:: Μιιεειι:ε:: ει:ιε Βεεει:ει::ιει:::8 Με Ρεειοτε ιι:τεε Ψοιιιιοττε ιιει:;ειιτιιει:ι
ινοτιιε:ι, Με:: ννεεε:: Ει::τ.τειέι:::,; Με Κιι:Με ι:: ιιιε ιιοττιἔε:: Κιτει:ε::Ιιιιει:ετ ι.ιι:ιι

ΕπιτέεΙι:ιιπρ Μο· ε2εεε:Μ22_ι;επ ΘεΙ:ϋΙιτειι Βιοι:ιι€ιιειι ,εςει:οιι'ε:: εει. η
Ηϊ::·ε:: Μ: ::ι:ειι, :Με Μι:: Αιιο::::ιεει:ειι Κιτοι:ε::νιειτ::ιοτιο, ενειει:εε εαπ' Βειιιιι

ειιιο:: Με Ρι:ι::εΙιετἔετ Κιτει:ε:ι-νιειτιιιοτιι Μι:: ι:οει:ννϋτιιιέε:: Πειτε Ξειιιυε€ι::ει:::
:Με νοτει:ει:ε::Μ Βιιι€ιιιιε :ιιπ ει::ει:: Μι:: Ρειιιι::ιι Μι·εειι:ετι ειιι:ρτεοι:ε::Μ:: Ετιι:εεε

ιιιι:ιεετειιι ιιιιιιε, το:: ιειπιετειι: «πωπω πετά:
.,Πιιτετ ιιιιειιεε:ιιιιιι:ἔ Με ι:::τε:·ι:: 4. Μετα α. δ. :πιτ πιιεεεειιιιιτει: Βει·ιειιιε Με

Ποιιιρι:ειοτειε Μ: ει:νει:ε:: Βειιι::έει· θειι:ειιιΜ ετιιιι:ιιε Μ: ::ιι:· ι::::ειι:ι:ιιιει: Μι·
ιιιιιετ Βιειει:ειιι Μι:: νει:: ι:ιιιιε:: Κιτει:ε::νιειιιιιοτιι:ι:: Μι· Ρ:·ορετει Αιιο:::: ::ιιτ Βε
::::ιειιτειι νοτεει:τιι'ιε:: ἰοιἔειιιιε Βει::ει·ιιιιιιΒε:::
ι) Μ" :ιιιτ εεει::ιτει εει, ει::ε::: ΙιταπΙιεπ Κιιιιιε ιιιιιι:οιιεει:ε:· Με:: :ιιιει: επε

εε:·ιιιιιιι Αιιοιιι: ιιιε ι:ειιιι:ε 'ι'ιιιιίε ει: ετιι:ειιε::, Με:: ::::ει: Μι:: Βεεε:·ιριε ιι. ιι.
Οιιτιετι:::ιειιε:·,ι; 10. Νονε::ιιιετ 1779 ιιειι:ε::: Ζννει1°ει ιιιιιετιιεΒε:: ι:ι:ιι ι:ε;;:·ειι“ε Μ:
ι:ιει:τ, Με Μ: νε:·ι'ιιεεε:· οι:ιετε:: Βετιει:ιε, Μι· Μειι, Με ειπε εει:ιετ Οιτ:::ιο:: Με
θοι:ειιε το:: Ττιει:τ εεεε. ν:: ε. 4 Μ ι:ερι. ε:εωιιιι:ει:, ει: ιιε::ε:: ἔειιιιτε:: ιινιιι, Με
:Με νει·::ιιιιιι; ::::ιω:ιιι: ει::ιι, Με θεεε:::ι:ειι ει: ι:ει:νειεε:: ειιιι: Μ:: ιιε:::ιιιιει:
ιιιι::::ε::;

2) ιιιε Βιπιτεἔι:::ἔ ειι:εε Αειεε ι::,ε Κιτει:ε:ιτεΒιετε:· Με:: ιιοι:ι: ι:νοι:ι ετει Με::
::εεει:ει:ε::, ινει::: Μτεειιιε ειιιιι:ει: νε:·εε::οι::ιι:ε:: πετάει, πιει:: ::ι:ε:· εοι:ο::, πω::
Μ:·εειι:ε ::ιιει: ιι:ιιι:::Ειιε :πιο ι'οιειιει: ιι:::;ενικιεε ω. Ψι:ε ει:ιιιιει:
δ) Με θει:ϋι:τε:: ::::Βειιι, ενειει:ε ιιιιι·ιεε:ιε Μι:: νε:·ι'ι:εεετ Με ετννι?ιι:::ιειι Βε
:Με Νει:ει:ει:ει:ε ει: εειι: εει:ει::ειι, ιιιΜ::: ει· Μτεειι:ε:: ετετ μι:: ει:: Ει:Μ Ει
ιινιιι:ι:ιι::έ πω, ει: ω:: ω:: Μι· ι:ειτειι'ε::τιε Ρτειιιεει· τιιεεε:·ι:::ιι: ει:: ιιιε Ειτετ:: ει:
::::ιω:ι, ενειει:ε ειει: Μι· ΙΞ::ιτΙεΙ::ι:::ἔ Μεεειι:ε:: μινι” ειιειιεοινειιιἔ ν:·ειεει:: :νετ
Μι:, Με ιει: ι::ιει: ει:: Βειιτειιιιι::Β Μτεειιιε:: ::ιειιιιετιιιειι€ ενετιιε ιέει:τι:ι:ει:ει:
ι:ιεεε:ι.

°

:10:τειιιι:ει: πω: ει:: ιιοι:εε Κιτει:ε:ινιειιειετιι:::: ιιιεεε Βε:::ετιιιι::Β ι:: 0τιιι:ιι::ἔ
ι:::Μ:ι. Με :ιιειι:ε εο::ιρετε::τε Βει:ϋι·ι1ε ετιιειι::ε Μ: ιιιι:·ιέ_τε:ιε ω:: ιιιεεεε Κιι·ειιε::
νιειιιιιοτιι:::ι, εο::Μ:·ι: Με ι:ιεειἔε ιι6:::Βιιει:ε 0ι:ετριδειιιιιιιι:. Ετεει:ε::ετ Β. 5ει:ννε,ι;
ιι:ι:::::. πω:: Μ: ιι::ι.ιιοιιεει:ε:: θε::ιειιιι1ε.“
Ε:: «Με» ιιιιετιιιιεειΒ ετεει:ει::ει:, ιιιεεει· ει:ει:εο ιιιιτεε:: ει:: εειιιιιεε::ιιει: Ει

ενιιιει·ι:::έ ει:ειι ιιι:: ει:: πιο:: πω:: ::ι:::ιωι::ι:Βει:.



368 Πε!ετεια: θεεει:ιε Με: αιε ιιιι·ε!ι!. νει·Ιιι!!ιαιεεε αει· Κει:!ιε!!!ιεα.
Χ

αεεε εε!ια!α αει· θ!εριαι. ια Ει·αι!ιι·ααε !ιι·ἰαει, ει· εε!ε!ιει·!ιιι!!ι ιιια ε!ιι·ι8
!ιειι!ιε!ιε Με και· Αεεε!ια!!'ααε εει!ιααεα Παννεεειιε ει·εαε!ιεα, Με αιι
εε!!›!ἔε ννιαει· νει·ιααι!ιειι ιιιε!ιτ εεννιι!ιι·ι: ννει·αεα εο!!ιε, αεε!'ιι!!ε !ιειιιι Ο!ιει·

εεαειετει·ιαια ιαιτ εεἱαεια Βει·ιε!ιιε εια!ιειιιαιεα εε!!.

Π!. Βεεει·ιιιι νεια Π. Νον!ιι·. 1840 αει· εε!ι!εεννιε!ιε!ει. Βεειε
ι·ιιαε ει·6!Ταει αεα νει·ετε!ιει·α αει· Ειπα. θειαειααεα, αιιεε εἱε εε!ια!ιεα
εε!ειι, αεα ΑαΐΒιι!ιεα αεε ι!ιαεα νει·ι;εεει:ειεα Βιιιαιεεαε!ει:ει·ιι ια ιι!!εα σε
εεεαειαιεε!ιεα νει·αα!ιαιεεε αει· θειαειααεα ααα ι!ιι·ει· Βει!ιααεει· ιαε!ιε
εεααει·ε, ααα αεεία!ιιι€ε Βεε!ιαααΒεία!ιι·αιια ααα Βεε!ιαααεεα!ι!εεε !ιειι·ε!!”εααεα

Πε!εεειι!ιει€εα ειειε εε!ια!ιι·εαα Β`ε!ἔε :ια !εἱειεα 1
).

Χ!!!. Βεεει·ιρι νεια 8
. ΒΤεν!ιι·. 1842 αει· εε!ι!εεννιε!ιε!ετ. Βε

Βιει·ααε ι!ιει!ι πια, αεεε αιιε θαει·ιιαΕειι:!ιτει·εε!ιτ α!ιει· αιε νει·ννιι!ιααΒε

Δα8ε!εεεα!ιειιεα αει· Μαιο!. θιειαειααε αιιι·ε!ι αιε εε!ι!εεννι8!ιε!ετ. Μαιε
ι·αιι8 Με αεα Μει;!ειι·ιιι αει· ειιει Και! ιιαεα!ιεα κα !ιιεεεα !ιεεε!ιΙοεεεα
ννει·αεα 2).

Σ”. Βεεει·ιρι: νεαι 28. ασια. 1842 αει· εε!ι!εεννιε!ιε!ει. Βεειε
ι·ιια8 !ιεειιαι: Ναε!ιαεια εε ια Ει·ίε!ιι·ιια8 €ε!ιι·αε!ιέ ννει·αεα, αιιεε αει· ρΒρετ
!ιε!ιε Βια!ι! αεαι Ααιαια!ειι·ιιτει· αει· Βιεεεεε θεαιιΒι·ϋε!ι Βιεε!ιοί' Ι.ϋρ!πε
αιε ἰι`αιιειἰεα ε!αεε ερεετε!!ιιε!ιεα !Πειιι·ε ιαι Νει·αεα :κα α!ιει·ιι·εΒεα Μαα
αιε!ιαεε, ια νεα θ

»
.

Μ. α!!ει·!ιϋε!ιε!; ι·εεε!ν!ι·ι, ααεε αει· Ααεα!ιααε αει·
!ιιεε!ια!!. ι!αι·ιεαιει!εα νεα Βεἱτεα αεε Βιεε!ιεΕ [.αρ!ιε ια δειει!ιε!ιεα Δα

Βε!εΒεα!ιειτειι αει· Βιιι!ιε!. Ειαννε!ιαει· ια αεα Ηεπεει!ι. Βε!ι!εενι·. Ηε!ει. ααα
Βιιαεα!ι. ννιε εε!ε!ιε :Μετα νεα Βεἰτεα αεε Βιεε!ιείεε νεα Ρεαει·εει·α
ι'αει!εε!ι ειιιττεε!ια!π, ααα αι!! αεα Βιιααεεεεεετεεα νει·εια!ιαι· αει !ιεἰα

Ηιααει·α!εε ιιι αεα δνε;; Βε!εει: -- αεεε ε!ιει· αιιε!ι αεα !ιειι·ει!εααεα θε
εετιιεα, αιιαιεατ!ἱε!ι ειαε ααιαΜε!!ιαι·ε Ψιι·Εεεαι!ιειι: νεα Βεἱτεα ειαεε Βι
εε!ιε!'εε ει!ει· αρεει. !ΠΙιει·ε ια αεα Ηει·εεει!ιααιει·α ιιαεεεεε!ι!εεεεα εει,
αει· Βιεε!ιοΕ !..αρ!ιε αιι!ιει· πἰε!ι£ εεε Βε/αραίεε ει·|ιαί2'ε, ρει·εϋπίίεΙι ι·οίεΙιε
Γιιαεϋεπεπ απεεειϊόεα, σα” ία εεισει'ιδ πίε|ι2 Με .4ιι.ι!ε!!απα αει· ικα
ρείαια·επεα ΡΝεε!ει· τα Παρε ε2εΙιε, είεΙι επί!! αεπ αει·2ιζρειι θεαιεαιαεπ
ε ααα· είπεε!πεα Μαι. Με Βαιιυε!ιαει·π αι απιαἰ££εἰὐαι·ε νει·αι'πάεπε επι
σε!ειεα, πιίΜία :Με .4ιωι2ύπαρ αει· ύιζιε!ια/Ι. 1ιείσαίε2'ι'επ και· υε"Μ!!είε!
ε" ειιφε!απεπενι Ρι·όεε!ει· ε2ε2'ί/ϊπάεπ |ιαππε 1), αιιεε ι'ει·αει· μια· Ρι·ιεετει·
νει· Ααεα!ιαιιε εειαεε Αιιιτεε αιε Α!!ει·!ιϋε!ιει:ε θεαε!ιαιιεααε !ι!επα αιιε!ι
ειιεαε!ιεα !ια!ιε, ννε!ε!ιε ααι· ααιει· αει· Βεαιαεααι; αει· Βεαε.αεα Βείε!Βιιιιις
αει· Ι.ιιααεεεεεετεε ννει·αε ει·ι!ιει!τ ιιιει·αεα, Με αει·ειι Ζαι·ϋε!ιιιιι!ιαιε αει
ειννιιι€ει· Πεεει·ιι·εταιια αει·εε!!ιεα νει·ιιε!ιιι!τεα !ι!ει!ιε, ααα αιιεε !ιειαε !ιιι·ε!ι

!ιε!ιε Ααει·ααααε αεε ΒιεΙιείεε ααι·ε!ι αιε θειετ!ιε!ιεα αεα !ιαι!ιε!ιεε!ιεα

1
) Α1εε 8ιε!!ιιιιε αει· Μαιο!. θειει!ιε!ιεα ααα αει· Μαιο!. Ααιι·ε!ει.τειι!ιειτεα ιιαιει·

αιε ννε!ι!!ε!ιε ιιαα εναιι;;εΙ1εε!ι-!ι!ι·ε!ι!!ε!ιε Βε!ιει·αε. !αι δ
. !867 αιιιειαε αει· Μαιο!.

Ρίαι·ι·ει· Ο. Β1ε!ιιιι·α ιιι Κιε! αεα Πααιιιραειει· αει· ενααεε!!εε!ι-!αι!ιει·ιεε!ι ΜΜΜ!
Βειαειιιαε α!!εε Ε!ι·αετεε αιιι·ειιί ειιίιαει·Ιιειιιιι αιιιο!ιεα, αιιεε ει· (αει· θ

. Μαι. ΡΓει·ι·ει·)
!ιε!ιι Πατει·ααρ!ιια αει· Νι!ιε!ει!ιιτε!ιε ααα αεεε αιε Μαιο!. θεαιειααε ια Κιε! !ιειαε

Πιιιεταε1αε!!ιιιιἔ αει· ενεαεε!ιεε!ι-!ιιι!ιει·ιεο!ιεα Νι!ιε!ει!Βεαιειααε εει.

2
) σε !ιιεαιιι·ε!ι 0!ια;εε εααςε!ιε!ιεα, Μ αιε!ιτ ααεεεερι·εε!ιεα. - Με !(ιιτ!ιε!!!ιειι
ιιι Και! !ιαααεα ια !ιειαει· θειιιειααε-νετειιαιαι!ααἔ ι·εαΙι!!έεΙι εεε·ιεαεπάε ΒεσεαΙιΞεεε
€ιαιεειι, ννεαιι αιε!ιτ εννει ΜιιαΙιεαει· αεε Κιε!ει·-ΜαΒιετι·ετεε ι!ιι·ει· Βει·ιιι!ιααε αιι

ννε!ιαεα.

Η Μιιιιια α: ιιαε!ι Με Γἰι·αιαιια Μπεν" ααα !ιεαιι αει· αιιι·ε!ι Ι›εεειιαει·ε Ι)ε!ε
ειιιιοιι αεε ιιιιειει· ιαιειαεαει·ιαε νε11πει;ειι ννει·αειι.
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Πεπ:ειπ:ιεπ ω:::::::: Βειππει:ι πετάει: Μι:·1'επ, ι:ενοι· ι:ιει:π Με Αιιε:·ι:ϋει:ειε
θεπει:π:ιεππε ::::ει:πεεπει:: ππε ε:·:ι:ειι: ενο:·:ιεπ.“

Χν. Βει πεπ: τω:: ειπε:: ΚετιιοιιΕεπ :::ιιεεε:: ::ιε:ι::::ε:πι:εωωι
πεπ: επιιππε!:”σει:επ Ρ:·ε:Ι::πε:· Με: Ι1:Ζ:!ε:· θειιιιιιι·επ ει:::·ιει:ιεπ ι). Γι::
Με Βεε:::::ππε νει·:::ο:·ι:επε:· Κε:ι:οιιι:επ π: επι' πειπ :::·οιεετεπ:ιε::ι:επ πιω::
ι:οιε ειπ Με" επεεινιεεεπ, πω:: πιππε Με Βειεε:επ::8 πει· Ι.ει::ι:ει: ::::ειι
ειπε: νε:·οι·:ιπππε νοπ: 22. Βεπιεπ:ι:ε:· 1'785 ..|:·:2Ι: :παρω ί:: Μία·
διί!!ε“ ο:ιει· :πππ ει: ι:επει::·ι κνει·:ιεπ 8οιιιε, ω: Τομ ππτει· ΒεΒιει:π::ε
ειπεε :::·οιεειεπ:ιεει:επ ει:::::Βω πεε::ι:ει:επ -- ειι:επ Επιιιοιιε::ι:επ Βιιπε
πει Μεεε:· θειεεεπι:ει: ::πει:πιιι:επ π: ππ:ει·επει.
ιπε::ι”ε:·π ει:: πππ π: :ιει· πεπει·επ Σε”, πιπ π:ι: :ιεπ ΚΤΜ. Βι. π. π. Ο.

επ ι·ε:ιεπ, Με Εεεε πει· Κ::τι:οιιι:επ π: πωπω:: :ι::::επει:ιι::ι: ειπε ι:εεεει·ε
εεννοι·:ιεπ Μ, π:: νε:·:ι:ιπιιεπ ει:: :Με πει· :οιει·επτει: Απιιεε:::ππε πει· Επρεπ
ι:::επε:· ΒεΒιε:·ππἔ, ενει::ιιε Με ι'οι·ινι:ιιιι·επ:ιεπ Αππιεπεπ, επ :ιεπει: Με
ι:οιετειπιπει:επ Ι:::ι:ε:·ιεει:επ Ρι·εΜπει· (:::ειει:ε εεεε:ειι::ι: ειπ Απι'ει::ι::ε:εει::

ι:::ι:επ) ει: πιει:: ι'ει:ιεπ ι:ιεεε::, :πει:::επε π:ιι:ε:·πεπειει::ιει ιιιεει. Ιπ "πιο
Εεεε εε:·::ιι:επ :ι:::ιπ:·ει: Με Ηοιετειπει·? πι:: Κειι:::ιιιιεπ :ειπε νει·::πι::πει,
:ιεπ Βει:π::: :ιει· :ι::πιεει:ε:: Βεπιει·::πε ππ:ι ι:ιεν:ειιεπ εοπει· :Με ι':·::πεϋειπει:επ
Ποπεπιει ιπ πω, - ειπ ϋε:ε:·:·ειει:ιεει:ε:· π: ιει:ιε:· πιει:: νο:ι::::::ιεπ, -
::::επι·πιεπ; :ιεπιεει:ε ιζιεπ:ιειεπιε ειπε πει::πππε::, μπει: :ιεπτε::ιιε Ι:::ι::ιε:
ιεπτε ι:·επ::ιε :Με επ ::πει:επ, Με ειπεε ι”:·::ππϋειπει:επ Αεεπιεπ. Βει:::::
Βει·ε:ιε πει· Μ:πιεει:επ Βεειει·ππ8, :ιε:·επ ::::ιππω:ιωΒ π: Με ιππε:·επ ιιοι
ε:ειπιπει:επ Αππειεεεπι:ει:επ Με Ηειε:ειπει· Ρ::::ιο:επ π:: νει·ι:ιπ:ιε:π
νιιππει:επ. Απε Μεεει· Π:: Με ι:ε:·ι·ε::ι:ε:::ιε θοπιεεειοπ ε::ιιι:πριιιει:επ,
Πι· Με πε:πωιε Πεπιεεειοπ πι:ει·ιι·ιι€Ιιει:επ Σεπ:: ι:::ι:επ Με Κ::ιι:ειιι:επ
ι·ιοιετειπε Βει:·ειππε πεεπ::ι::;, ι:::ιει:: Με ::π Με ν:::·ιει:ιι::·ιπε διππ:ιενει·

::::ιππ:ιππε ιιπ δ. 1859 ειπε Ρειι:ι::π πιπ Απιι:ει:ππε :ιε:· θεεε:πε ππ:ι

νει·::ι·:ι::πππεπ :·ι::ι::ειεπ, ενει::ι:ε :ιει· ι”ι·ειεπ ππ:1 επ'επτιι::ι:επ ι.Τει:ππε πεπ

ι·:5:πιε::ι:-ι::::ι:οιιεει:επ (ΜΒΜ: επιπεπεπετει:επ. Βιε Βιιι:::ιενε:·ε:::πιπιππε Μ;

:ι:::·ιιι:ει· :πιτ Απει:::ι::πε είπα· 8:ι::ιπ:ε (Μ: Μ:: επι· Β::.ιι:οιιεει:επ πιω::
:πι·ιιεπεει:ει::·ιεπ θ:·::ιεπ Επι:: π:: πωπω) επι· Τεπεεοι·:ιπππε ιιι:ε:·πε8::πεεπ.
Ιπ :ιιεεεπι “Με π: πεπει·Μπει: ειπε πε:::ιω: ιπ Μεεει· Αππειεεεπι:ειτ επ
Με ιι1π:ιενε:εεπ::πιππε π: πιοπο:: Βει·ιει::ετ ενο:·:ιει:. πω:: :ιεπ Ι(ϋίπ.
Β!. 1861 Νικ 82 ιεπιει Μεεειι:ε, Με Με::
θει::::·:·α::::!ε Υπ:·:ιεΙΖ:ιππ πω! ΒΜε Μ:: Μπλε!. Κί:·ει:εππε:::είπ:ιε ει:

.4ΙΙ::π:ι,

Με Απι'ι:ει:ππε :ιει· Με ι·'ι·ειι:ειι :ιε:: πιω. ΟπΙιπε ι:εεει::·ιιπι:επ:ιεπ θεσει:ε
ππ:ι νε:ο:·:ιπππεεπ ι:ε:ι·ειι'επ:ι. Αιιε:::: 1861, Απι·ιι π.

Α:: Με ι:οι:ε νε:·εε:πιπιππε :ιει· ι:οιειειπιε::ι:επ Βιιιπ:ιε ει: Νιώσε.
Ιπ ιιι:·ε:· ιιι€ει:εει:::ι': Με νοι·ε::::::ι :ιει· ι:::ιιιοι. Κι:·ει:επεε:πειπ:ιε π::

Αιιο:::: ε:·ι::πι:επ πιει: Με πει::::ε:::πει Ππιει·ιειει:πε:.επ ι:ιε:πιτ ειπε πω::
επ ::ιε:ιει·ιιοΙεπ, Με νοπ :ιειπ νο::::::π:ιε :ιε:πειι:ει: θεπ:ειπ:ιε ε::ιιοπ νει·
πεσει .ιει:ι·επ ::π ειπε ι:οι:ε ι:οιειει::ι::ει:ε Βιιιπ:ιενει·ε::ιππ:ιππε πει·ιει::ετ
:::::·:ιεπ. - ννι::ιω ιι:: Ι(ϋπιε:·ειει:ε Πιιπειπ:::·ι: ::ειι ειπι€επ :ι::ι::·επ Με
1) Απει: πω:: Με Κι::ι:::1:1ιεπ ιπ πω, ι:
: πειπ:: Με Ι::::ι:::ι1ε::ι:ε Ρι':::·:·:νοι:πππε
πει:::ι:επ, επ Με:: επ:::::ιεΙΞε::Ιιεπ 8ει:::Ιεπ ι:ειιππει:ει·π, :ν:ιι::·επ:1 Με:: Με Πιεπε:
::::ιιπ:ιππεπ πει· ιπ:ι:ει·ι:ει:επ Ρ::ειο:·επ :τοπ ειπε: ιοΙοι:επ Βει:ιεπει· ι:ειι·ει: ειπε.
Απ:1ει·ει· Ι.::::::ει1ε::, :νεΙ::ι:ε Με Μει::::·.-ρ::Ιι!. ΜΜΜ· ει:: 8ει:ιπειε ιι:ι·ει· Αι:ι:::πΜππΕ
Με: ?ΜΜΜ 1π Η::Ιε:ειι: ει·ν::ιι:πεπ, Με:: επ εε:ιεπι:::π.

Μπι: :Με π:: Με:: :ιππωωι:. Π. 8:πεδ 24:
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νοΠε«ε ΒεΠΒιοιιε- ααα θεεειεεεαε-ΓεειΠεΠ Πει·ι·εε!ιι: αιι«ι αα«ι!ι ια Πεαι:ε«ι!ι
Μια (θεετεεεεἱε!ι Ποια ααεΒεαοιιιιιιειι) «Πε Αα$οιιοπιιε ιιΠεε εεΠεἱϋεεει
θεαοεεεαεεΠεΕτειι εΠ:Ιι Πιιιιιεε «'ι·ειει·ε Βιι!ια εεΠεο«:|ιεα Με, Ιεἱαειι Με
ΚαΠιοΙιΠειι ΗοΙετειιιε ιιο«:|ι Πιιιαει· αιιτει· «Μαι Πεα«ιΠε ]ειιεε ειι€εα ΓεεεεΠι,
«Πε «Πιε ιεΠεαπε!ιιιτε από εεΜεε!ιατε διι|ιε|ιαα«ιεετ ααεεεεε |ειεε!ιΙιεΠειι

ΠεεἱΙιεἰτ ειι€εΙειμ Με, αιι«Ι Παω ειεΙι ααε ιιοεΙι Παιαει· ΠεΠιε ΔαεειεΙιε
«Με, «Πιεε «Πεεε ΠΠ· ααε εε τεααι·38ε ΑαειιαΙιιιιεετεΙΙαιι€ εα«Πιε!ι ΙιεεεΠι€ι
εεεε«ιε. ΠΟΠΗ επ Ι«ΠεεΙιε!ι «Πε !ιο!ιε Ι«ϋαιεΙιε|ιε ΒεΒἰεεαιιΒ Πι Πιεειι Μο
«ινεα πα δ. Η «Με Βιιτιναι·ίε ειιιεε θεεεωεε ΠετεειΤεα«Ι «Πε νεείεεεααε
«Με Πεειο8Πιιιιιιε ΠοΙετειιι εε «Πε ννιιαεεΠεαεννεειΠ ΠεεειεΙιαετ, «Πιεε εα«:Π
Πα Πεεε«ιεΠιααι ΗοΙεεεια «Με Ρι·ιαειρ αει· ααΠεε«:|ιι·ιιαΜειι Β'εει!ιεΠ Πι «Με

ΠεΙιειοαεΠεααε ααι· θε!ταιι€ ΒεΠεεεΜ πω” ευεΒεα αεα Ψιαεεεεειι«ιεε
«Πιει·, ααι' αεα «Πεεεε ΜΜΜ Πῖ Ι·Ι«ΠεεεΠι εεΙβετ ε£οεεειι ιιιϋε!ιτε, Με ειε
νεα «Ιεε ΛαίαεΒιιιε εΠιεε «Ιιεεε'αι|ι8ειι Βεε«Πιιιιιααε Πι «Πα Βιιτνναι·ί «

ι!
ι

εε!ιεα ινοΠειι. ΠΠ αιιεεεεεεεΠε εΠια Με: «Με Μειιιαα8, «Πιεε αεα Βε
ενο!ιαεεα ΠοΙεεειαε Πα ΑΙΙΒειιιεἱιιειι «Πε εείοι·«ιεεΙιε!ιε Μεεε νεα 'Ι'οΙει·αιιε

Βεεεα Πιι·ε ενειιι€ειι ΠαΠιοΠεεΠεα ΜιτΠϋι·8ει· ίεΙιΙε, ααι «ΙεαεεΙΙιεα ιιιι«:!ι Πι

Βε!ιειοαεεα«ι|ιεα ειπε νοΠε ΠΙει«:ΠΠεεεε|ιιι€αιι€ πα εϋιιιιειι. ?ΠΠ ΕιεΒειι
«Πιεαια ιιαε!ι «Πε ίεει.ε Ζανει·ειεΙιτ, «Πε !ιο!ιε Πεεεεεταιιε αει· |ιο|ετειαιεε!ιειι

Βενε!Πει·αιι€ ενει·«ιε ααεεειι 8εεε0ΠΕεΠ Ψϋαεε!ιειι, ΠετεεΠειια «Πε ΑαΠιε!ιαιιε
«Με «Πε ΠεεΠιεΠ «Με Ι««ΜιοΙιεε!ιεα οαΠαε Πεεε!ιεειι!ιεαάεα θεετεε ααα
νεεοε«ιααιιΒεα, εΠι εεαειετεε θειι«Π· εε!ιειιΙ«ειι ααα εο «Με ΒειεριεΙε «Με
!ιοΙιειι διειι«Ιενεεεειιιιιιιααε Πι $ε|ιΙεεενι8 ίοΙεειι, εεεΙε!ιε Πα νοι·ιΒειι «Πι!ιι·ε
«Πε ΒΜειι «Με 8ε|ιΙεεενιΒ'εε|ιειι ΚαΠιο!ιεειι αεα νοΙΙειειι«ιι€ε ι·«ΠιειΠεε
θΙειεΕιΠεεε«:Π8Π;ααε αει· |ισ!ιειι Ε6ιιι€ΙιεΠειι Βεεἱεεαιιε και· ΒεαειΒτειι Βε
ι·ΙιεΕειεΙιτΠ;αιι8 ειιιρΙ'«ι!ιΙ.

- Π
ι

«Πεεειιι Ψεεεε«ιαεα εε|ααΠειι εἱε|ι «Πε Βε
Ιιοεεεαιετ Πατεεεειο!ιαεεεα «Πε εεεε!ιειιετε, εε!ιοιι ναι· ενώ «Μιι·ειι εεετεΙΠε
ΒΜε «ΠΠιιιι πα Μεάει·|ιοΙειι: »Ειπε !ιο!ιε Πο|ε£εἱιιἱεεΠε 8Πια«!ενεεεειιιαι!αιιε
ενοΠε «Πειειιι€ειι 8ε!ιι·Πτε «Μα, ενεΙ«:!ιε «Μπα ΒεεἱΒιιεΩ εΠιά, «Πεεε «Πε αει·
ίεειειι από «$ΠεαΠιε!ιεα Πε!ιαιιε «Με εϋιιιϊεε!ι-ΒεΠιοΙιεο!ιειι θαΙιαε ειπ

Βεἔειιε€εΠεααεα θεεεπε ααα Ψει·οε«ιαααΒειι ιιιιίΒε!ιο!ιειι, «Πε νεειι«Πταιεεε
«Με Ι«ατ|ιο!ιεε|ιεα ΚΠ·«:Ιιε ιια«:!ι «Με θι·αιι«ιεεεεε «εεε θΙειεΠΠεεεε!ιτιεααΒ

εεοε«Πιετ ααα Π
ι

«Πε ιιεαε Ψεεί«ιεεααε «ιιε]ειιιβειι ΒεεεΠιιιααιι€ειι «ιαίεε
αοιιιαιεα ενεε«!ειι ιιι€58ειι, ενεΙεΙιε «Πεεε θΙει«ι!ιΠεεεεΠΠεααε ΠΠ εΠε Ζα

Βααίεεεεαιι€ιεεα.“ _ Ψ Π Δ

|Πιιεε !ιοΙιειι !ιο!ε2ειαιεε!ιειι 88«ΠιαενεεεειααιΙααε εΙΙει·ααεεεΠιεαι8ετε
α. ε. ν. Δ

«Πεΐειι:ει€ιε Πε «Π» ΈΠιιΠειι Ιειιίειιδε ΎοεεεεΙΙαιι€ ιια«ι!ι αει «Πα
Εατ!ιοΙιε«:Ιιειι θεαιειΠ«Ιε Πι Πει ιιΠεεεειι«Π ει·«Π·«Ιειι.
Πε!ιεε «ΠΠ εΠαε«Πεεε Πεεειιιιι «Πεεει· αεαειι'αιεε_ιε!ιειΒεα Ρείιτιειι Με
Με ιιια!ιθε εεε!εαιετ. Και· Κεεξααεειι Με ααε, Πι εΠιειιι ΒΙεω (Πα
Μαΐιιεει· 1υι«ΜεΙ) εεΙ«Εεειι Πα ΜΠεα, «Πιεε ιιιαα «ΠΜ ει”πεῷεπ Κα!λοΜεθι
ίπ «Με εει·ί_αεπ Ν«ϊιι«!εεεεεεωιιι!απρ εεε: «νϊε«Ιει· @ΜΗΝ Νώε, 'ετεΠ
«ιεεεεΙΙιε «ΜΜΜ ΠΠ «Πε θαΒαείεει|ιεΠ εεΠιεε Κἰεε!ιε εεετΠιιιιι€ Πάω.

Πα νοι·Π,;ειι «Μιι·ε Πειτε «Με ΑαεεεΙιαεε «Με 8«Βιι«Ιενει·εειιιαιΙαιι€ εειιιειι

«ιειαιιεεΙιε2 :ααι Βεε«ι!ιΙαεε ει·|ιοΙιεαεα Δαιειι€, «ιεεε ιΠιεε «Πιε ΒΜεεεαε!ι
«Με Ιιω!ιαΙ. θειιιειιι«Ιειι ΗοΙεεεἱιιε Με 'Γεεεεοε«ιιιαιιΕ ΠΙιεεεεεειιςεα ευεει·αε,
«ϊαε«Πι «Πε Βε!ιιιαιι€αα8 πα ΠεεεΠιι«Ιειι εεεαεΙιτ, «!εεε ενειιιι και· Βεει·ϋα«ΙααΕ

Πει· νεα αεα Ρεεεατεα εεεεεΙΙτειι ΒΠτε ιιιιϊ αεα ω. 18 «Με Βειι€εεΙιεα
Β««π«Μ«σει!έ νει·ενισεεα εεΠ «πω» «Πεεεα .Δι-Πα «Με Βεο!ιτ «Με Ει6ειΒε
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νοη Πεηεπηεπ·Ιπ, άἱε Βε1Μοηε11ηηηε άεπ· 1η άεππ άειπ1εε1πεη Βηηάεεετεετεη

ηηεπ·Κεηητεπ1 Οοη1'εεε1οηεη άηπ·ε1π άεε .ξηε π·εἰοπ·ηπεηάἰ νεπ·εε1π1εάεη :τη
Βεε11ηππππεη, 1πε1ηεε»νεΒε Βεεε11181 εεἰπ Πηά άεη ἱη ά1εεεπ· Αη8ε1εεεη
ΜΗ 1πη άεΙππ·ε 1859 εη1.1πε11εηεη Βεάεη εη1ηεΙππηεη ενη· ηηη ειπε άεη
Κά!πιτ'εαΙιεπ ΒΖά22εποπ 1861 Βε11η,ε·ε επι Μ. 119 Μαη άεη Βε1π1ηεε
άεε Βε1πεΙ1π·εΜπεη εο!ποη ο!πεη εηΒεπσοεεηεη Δπ·11|πε1ε, άεεε εἱη Μπι

Β11εά άεπ· νεπ·εηηππππ1ηηε επε!π εητεεηπεάεη εεεεη άἰε Ρετππποη εηεερπ·ηε!π,
άπι ,,πιαπ ε: ωηΙπί επι πϊύεπ·ίεεεπ 1ιαύε, πω· πεείε|ιεπ θαπ·απίι”επ παπι
Βοπη, ππε!εΙιεε εἰ: Επ·ηάεπ·ευ· (ε1ε Σ) απΙεΙσρβε,' «Μ ΤΙΜ· ά||"πεπ ωοΙΖε,"
ενε1ππ·εηά εππάεπε Βεάηεπ· 11η· νο1ηπη άεάηπ·οη Βεεςπϋηάετεη, άεεε 1πεἱηε

νεπ·ηη1εεεηηε επι επηεπ· εἱηΒεΙπεηάεη Επ·ϋι·τεπ·ηηε ά1εεεπ· 8εε1πε εεἱη 1πόηηε,

ενώ! άεπ· νεπ·εεηπηπ1ηη8 Με ηά1η1€ε Κηηάε εεεε1πε ηΒεπ· άἱε 1η Βε1π·ηε!πτ
1ποπηπηεππάεη νεπ·1πε11ηπεεε, παππεππίίση άίε Βει·έρπ·επ.·έ!άΔπ·/παρε ίπ απάεπ·π
Ζάπάεπ·π. νεπ·Βε1π11ε!π ΗΜ: άἱε άππηεεηάε Βείηπ·ννοι·τηηΒ· άεε εἱηεἱἔεη
1πε11πο!πεε1πεη ΑΒΒεοπ·ι1ηετεη, ενε1οηεπ· ηη άηε θετεε1π1ἰ81πεἱτε8εῖϋηΙ εεἰηεπ·

θοΠεεεη επιρεΙ11π·:ε ηηά ΒεπηεπΙπτε, άεεε εε ηιππ· εη άεπ· Ύεπ·επππηηπΙηηε Πεμ,
εἰεΙπ άἱε εη8εηΙπεΙπ 1'ε!π1εηάε Βεεηἱπεηητηἱεε :η νεπ·εε1πε11εη, άεεε 1η 1πεπηεπη
άειπ1εε1πεη Ι.ηηάε εἱηε εε εηπρϋπεηάε Βεάι·άο1πηηε επηεπ· οΙππἱετΙἰεΙπεη Όση
1'εεεἱοη ε1ε1τΒηάε, ηηά άεεε άπο νοη Ηππη ηη1επ·ετϋπτε Γοπ·άεπ·ηηε άοε1π

ε1ε1πεπ· ΙΜ άεπ· νοι·11εεεηάεη Βεπ·ε11πηηε εἰηεε ηεηεη νεπ·1ηεεηηεε-Εη1ννηπ1ΐεε
τω· άεε Ηεπ·πποετηηπη Ηο1ετεἱη ἱη Βετπ·εο1πτ Βεεοεεη :η ενεπ·άεη νεπ·ά1εητε.
Μαη εητεεεηετε 1ηπη πη1τ άεπ· Ψεπ·ηηππε, άπε Βηε1πε ηπε1πτ :η 1εἰε1πτ ηητεπ·
άεηπ θ'εσπ·Ιι!εριω1κ2ε άεπ· Πηπιαπί!ιϊ1 :η ίεεεεη, εοηάεπ·η ηητεπ· άεπη ε1ηεε

ενιπηΒε11εεΙπεη Εηηάεε!! Με ενεηη Ιπεἱάε θεεἱε1π1ερηηὶ1ε ηηνεπ·επηηεπ·

επεπ·εη.

Με επ:1πηϋάε Αηνεἱεηηε, κνεΙοηε άἱε Ἑηάπο1ἰεοηεη θεηπεἱηάεη Πο!
ε1εἱηε νοη π1ππ·επ· Βιεηάενεπ·εεπηπη1ηηε ει·ίεΙππ·εη 1πηΒεη, επ1εηΒτ 11πηεη ηε1ηπ·

Βεηπεεε, ηηπ· Με πιεί άεη Β1ηάηε άεπ· άεη1εε1πεη Βεεπεπηηε εε 1ποά”εη.
1η Βάηεηπεπ·Ε Βεετε!πτ ηεΕππηη11Μπ 1ηηεοΙητε ΠεΙ181οηε1'π·επ1πεπτ, ε!πεπ· εε ίππη;1ω, ἱη Με ενεπτ άἰεεε μεση άεη ΨΙΠεη άεπ· 81ηηάε πω! Ηο1ε1επη ειπε
Βεάε|πη1 ενεπ·άεη 1πεηη. πω» ηηεεπ·πη θεεἱεητερηη1π1ε 1πϋηηεη ενη· άἰεεεη

Ζηε1εηά ηηπ· ηη! άππε 'Γἱεϊετε 1πε1π1εεεη. Πι· νεπ·1ετι1ηηεεπ· θεπεε1π1ἱΒ1πεἱ1ε

@ΗΜ ηπη ει: πηε1πι·, Με επ· νοη εἱηεπη νο11πε εη1'π·εεητ επ·1πεΙτεη επτά,
ενε1ε|πεε ἱη ροΙΜεο1πεπ· Βει1ε1πηη€ ΒεηητπΙἰε1π απ· Βεο1π1: ηηά ?π·ε1Ιπεϋ π·1ηε1,
ηηά Με ηπηεεεη ο11'εη εεετε!πεη, ηἱε|πτ επι Βεεπ·ε11εη, πηπτ ενεΙο1πεπ· ΒΦἱπ·η
ά1ε 1ποΙε1επηπεο!πεη Βτηηάε εο Μη118 Πεητεο1π1εηάε ΜΜΜ εηπ·η1'εη Ιπόηηεη.
ενπ'11ππ·εηά εἱε άἱε Ποηίεεε1οη άεπ· ε1ηεη Ηι111'τε Βεη1εο!π1ηηάε πιεί εἱηε

Ψεἱεε 1πεάπηε1πεη, νεΙοΙπε ά1ε Ιεη!πείτε Βητπ·ϋε1ηη8 Με: ΜΙ118 άεηηεηάεη
Μ11ηηεπ· 5εάενεάεη θΙειπηεηε ει·π·εεεη ηπηεε, πη11: ενεΙοηεηπ ΒεεΜ:ε ά1ε νοπ·

1πάπηρ1”επ· άεπ· ἱη άίεεεπ· ΒεεἱεηηηΒ Βενν1εε ΜΜΜ 1Π1ηεπ·ε1εη Ρηπ·1ε1, ενεΙο1πε
Μ· ΑΙΜ άε.ε, εεε άἰε Κεάπο!11πεη 1η ΗοΙετεπη άι·Πε1:1:, ηἰε ηηά ηἰπηπηεπ· Με
εει·1η8ετε Μ118είϋηΙ 1πεεεπεεη, άἱε Πε1τιπηΒ άεπ· 'Ι'1π·ο1επ· Με ΙητοΙεπ·ηηπτ

Βπ·εηάπηεπ·Εεη Ιπϋηηεη. 1)1εεεη Ι.εη£εη εεεεηϋηεπ· 1ποηητε άεπ· Γηπ·ε1Μεο!ποί

νοη Βπ·11πεη π
π
π

άεπ· Εηηάτεεεε1τππιπηε 811 Ιηηε!πι·ηεΕ πποη1 Π. Αρπ·πΙ ά. δ.
ΒεΙεΒεη1ΙἱοΙπ άεπ· εοΒεηεηη1εη ,,Ρπ·ο1εε1ηη1εηίπεεε“ 1

) ενώ! εππ8εη, ν” άεη

1
) Ψεπ· εἱεΙπ ε1η,εεηεηά Μ" Με 'Ππ·οΙεπ· Γπ·εΒε ηητεπ·π·Ιο1π1εη πω, άεη επ·
Ωε1εεη Με εη1' ε1ππε εηεη επ·εση1εηεηε $εΙππ·11'1: ,,Ι'πΐτ· άΞε θΙαπιΙοεπεεὶπιΙιεὶε ΤΕπ·οΙ.ε·.“
Μη οά'εησε άεη1εε1πεε Ψοπ·τ ηη Με 'Ππ·ο1επ· ΜΙΒ. Μη ε1ηεηπ πηεπη1εε1πεη 116011”
εε!εΙππ·1ση. “δε” 1η Ι·'π·ε1ηηε87) 1ηηε1πι·ηεΙα, 1πεπ·ηηεεεεεηεππ νοηπ 1πηι1ποΙ1εο!πεη πω».
18111.
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372 Ποιπιοιπ: ιιοποπο πο" πιο ιπτοιπ. νοτπδιιπιππο ποτ Κπιιιοιιιιοπ.

Ύοι·ντατι ποτ ιπι.ο!οτοππ οποιο, πο “οπο ποτ Α!ιοπι ποτπο!!ιο πιο Επιιιοι.
Κιτοιιο πιο!ιι, ανο!ο!ιο "ποτ ποπ ιττι.ιιαπι νοταιοτιο, πιιοτ ποπι ιττοπποπ
Ψοιι!νο!!οπ πππ Ειοιιο ιιονοιπο. Με ποτ Βοιτο ιιιτοτ (ιοπποτ πο!ιτπο
ιποπ πιο" πατ πα πιτ ποπ θοποπιιιοι! ατο!ιτ; οποιι ποπ νο!Ε 'Ι'ιτοιπ ποι
πιοιιι: ιπιο!οτοπι. ιπ ποιποπ Βριποιοτπ ινιιτποπ ΝιοιιιΕπιιιο!ιποπ πιιι ε!οιοιιοτ
Ειοιιο Βοιι!ιο88; ιπ ποιποιι Ηοοιιπο!ιιτποπ !τοπιπιο ιιιπτ ιδιιτ!ιοιι ποτ Ρο!!
να, πιιππ οιπ Τιτο!οτ ποια ιοοιιοπ ντοπο, απι οιποπ Νιοπιιωιποιιτοπ ποπ
Εοιιοπ :τα τοιιοπ. ιαι Μοτο 1858, παει ποτ Βοπποτ, ποτ πο” Τιτο!
Βιπ Μι!ιιπτπριιο!, ιπι οιπιπο!ιοπ Βοαοτπ!ιοι'ο απο ιπι Ρο!οπτο απατποπ πιο

πτππιτοπ ΚτιοΒοτ ΒοπιιοΒι, ποταπτοτ ινοτοπ νιοιο Αιιοιιιοιιιτοπ, πιιοτ πιο

κνατπο οιπο Κιππο οοιιιιτι, πιιππ τποπ ιπ πιοποι· Βοπιοιιαπε οιποπ Ππιοτ

πο!ιιοπ Βοπιοοιιι Μάο. Αιιο!ι ποτ ΑιιοπιοιιΕ ποιιιοπ νοπ απο ιπιτ ποιπ
οοπιιιιο. ,,οτ !ιπιιο ιπ Τιτο! ποιπο πινοιι.ο Ηοιιιιιιιιι εοιππποπ.“
,,ινιιτο οιιοτ παοιι," πιο" ποτ Βοπποτ τω, ,,ποτ νοτινπτι' (π' ιτι

το!οτειππ ιιοπτιιπποι, οι» ω. απού! πιο ικαΙιιοϋπολο Κίτοιιο οίκου· παοκ
παοκ Τοιοτοππ ίπ οπ.ι·οτπ τω” πιο οι·/τοαοπΡ Ζοιπτ ποπ νοπ Βο

ποπποτοτ Τοιοτοππ Βοποπ πιο Επιιιο!ιπο!ιο Κιτοιιο, ανοππ τπιιπ ιπ Μοοικἰοπ

Μη; πιοιιι οιππιπι οιποπ !ιοι!ιο!ιποιιοπ Ηοποποιτοππιοππι ιιπ!ιοπ ιτοππ, πνο
ιιοι οιπ !‹πιιιο!ιπο!ιοτ Ρτιοπιοτ ιιιιιτιο Μ? Ζοποι οπ νοπ ιιοποπποτοτ Τσιο
τοππ, ντοππ ιπ Ηο!πιοιπ πιο Κοιιιο!ι!τοπ ποπι Ροτοοιιιο!πιτοπο ποτ ιιτοιο
πιππτιπο!ιοπ Ροπτοτοπ απιοτνιοτιοπ πιππ, πιο” ππτ ιπ πιο οποτ νιοτ Βιιιπτοπ
ιτπιιιοιιποιιο οππιιιοπο Βοο!ποτποτπιοππιο ιοιπιοπ πππ ιιιοττ!ιο!ιο νοττιο!ι

ταπεοπ ιιππιιιιοπ πιιτιοπ πππ "ν" ππιοτ Αα1'πιοιιτ ποτ ρτοιοπιοπιιποιιοπ
Ροετοτοπ? Ζοαπι οπ νοπ 'Ι'ο!οτοππ, ινοππ ιπ τιπτοι_Μ πππ δοο!ιοοπ
Ψοίπιατ πιο Ρτιοπιοι· ποπι Βιοοιππιοποτ-Βιπο απιοτιιτοτ1'οπ ντοτποπ, ο!ιπο

Βιιοιτπιοιιι οπι ιιιτο !τιτοιιιιο!ιοπ ΡιιιοΜοπ, πππ ντοππ τποπ ιπιι Βιτπίποποτποπ
ιςοποπ πιο Βοπιτοπτοπ νοτοοιιι πιο ιπ ιιτοππτοιοιι παι· ποπ ποτ Βονο!πιιοπ ?

Ζοποοπ πιο Οοποοι·ποιππιιιττπο νοπ !ιοποπποτοτ 'Ι'οιοτιιππ Βοποπ πιο ιτοτ!ιο!.
Κιτοιιοι πιο πω παπποποπποπ νοπ ποτ ρτοιοπαιιιιιποιιοπ νοτποτππι!απο
πα Βιιτίαολ ιπ Βοποπ. νοπ πο" ιιπιιοπ πιο πιο!ι νοτιιτοιιοι πιιοιι Μετεω
πετρ αππ ποτ ει·οιπο Κιιπιπ, πα ποπποπ οοιιι πτοιοπτοπτιπο!ιοτ Ποπιππππε
ποοιι Νιοιποππ οοπντοιιοιι πω, ποτ οιπ πο!ιπποπ ιιο!ιοιι το!! Βοποπιοπ
ταποπποπ ιιιπτοτ πιο!ι πω, ιτοππιο πο” ποιποτ Αππιιτοο!ιο πα ποπ πιο
ποπ Βιατπι Βοποπ ποπ Οοποοτποι πιοιιι ιιοποιιαιιοιιιιεοπ.“

Ποτ Βιποιιοι νοπ Βτιποπ ιιοποιοιιποι πιιι «πω. ιινοτιοπ ποπ Κοτπ
ιιππιπ ποτ Γτοπο. οι ιιπππο!τ πιοιι πππ πιο οποιοι πω· οιιι·ίσιίίο!ιοπ
Οοπ/οσπἰοποπ ιπ Ποαιποιιιοππ. ι)ιοπο Βιιππ ιπ 'Ι'ιτο! τω· πιο Ρτοιοπιππιοπ

πιοιιτ τπιτ Βοο!ιτ ιπ Αππρτποιι Βοποιππιοπ ντοτποπ, πο ιπππο πιο ιπ Μοοικ!οπ

ιιιιτο, ΠοΜοίπ πππ Τ|ιιιτίποοπ νοτονοιεοτι: οπο. ιιιοπ πα πιοιιτ πνι!!πι,
ποπ ιποπ πιτ'νοτποπο, ποπ νοτποπο παοιι ιτοιποπι Απποτπ. Βιοπο οιπι'ιιοιιο

Βοπο! ποπ Βοοιιιπ πππ ποτ Βιιιι8ποιο ντιπ! !οιποτ ποπ ΚοΠιοιιποπ πομπ
ιιιιοτ πειιε ιιιπιππποποιετ. Ψοπ ιτϋπποπ πιο Ηο!πιοιποτ Βιιιππο, ανοιο!ιο
ιιιο!ιοιι πιο δγπιοπιιιιοπ πππ πιο Ηιι!Γο πο” Ποπιπο!ι!ππππ Για· πιοιι ια
λπποταο!ι πο!ιιιιοπ, ποπποο!ι οιιοτ ιιιτοπ !πιιιιο!. Μιιιιιιτποτπ ποοπτ Βοποπ ποπ

ιιοτπο!ι!π8 ποτ πιιπιπο!ιοπ ΒοΒιοτιιπο πιο οποιοι ιιιπιιοτ ιιοιιιιττιιοιι νοτ
πτοιοοττοπ, παι' πιο ΓτοΒο ποπ Βιποιιοιπ νοπ Βτιποπ οτινιποτπ?

Ει·1'τοα!ιοιι πι οπ ιιι.ιτιεοππ, νοπ πιτ ιιιοτ πππι Βο!ι!πππο ιιοιιιιιιιιπ
ιιοπιοι·ιτοπ ανοι!οπ, πππ ποτ Βοπο ποπ Βιποιιοιπ πα οι·πο!ιοπ, ππππ πιοπ ια"
ιο 0οπιοττοιοιι ππο!ι πιο ποπ Ζιιπιιιπποπ ιπι ιιιιτιποπ Ποπιποιι!οππ πιοιι
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ατααα1ααατ ααεαα51'α'81, ααα τω» αατ εααωπαα αατ 1α1αταεεαα, εοατἱα
αατ θεραπεο”ααΙιεί!, ναΙααα αἱα ατααἱεαααα, ααταατ τααατ αατνιιαατ «τω.

5. ΠααΙιΙαααατε.

Μια· Πα·αΠιαπ «Με. ΙααπασΙ1αατωτι Πακετα.
Παει Βατ!ἱαατ ,,α1αταἱεοαα Κ1ταααααΙαα“ αααταἱατ ατι Μια α. α. 1861:

,αατ ασ τω» εταααεαεανατ1α, ανααα Μααα1αααατα νἱα1α 1ααεααα ασοεε αατ
τϋιααταααα αο1τατἱα τα· ααα ααα. νατατ ἱα ααἰααα Πατατα ααα αατοα

αοααΒαατα11ια Μαιο: ααααα1τ αατ - ααα αατιιατατ αααοααατα α'α·εωε,
ἰα ααακαΙααα Αααααα11ααα, να τω” είπααι Ικαι'αα!ι“.τσααπ τω" ω Μαια
:αστα Τακ/α α" κατω πω· πασα αέσιμαΜετ Βαρίατωαρεμαααταψαπα
ααα αερα Ι ΤΙΜΜ `20 δααϊ|ϋπα δι·αταίααααααταπ ραα!α22α2 ία2?.'

α. Νααταιι.

Επι· απο"αστΙααΙιατι Βι·Παα|επττε «Με ΚατααωπααΠ!"α.
Ια Νιιαααα α1αα @τα αἱα αἰτααΙἰαααα ναταα12α1ααα ανααἱ8ε1ααε ατο

ν1αοτἱααα Βαοτααα: ααα αατ αααοα ααατα ααα αααααατααα Κἱταααααοααἱοα
αατ τω» αααιαααἰαα (ανία ἱα Βαααα) ἱα αατ ΕτΙαα1Βααε αατ νἱαΙαα Ρἰατταἰαα

1'ααΙαατ ιαααατα, Μ αατοα αἱααα αοααααταβαα Βααα:αΙααα α. Ποααα ααα
ΠατιτοΒε ααα ααα ίταααα11ααα, αατ ααα Μετα ααα αααααα αα"νααααααα

ΕατδαΒαααοαιαιαα ααα αοααατ. Ηαττα Βἱαααοία τοα Παταατ8 αααΒατα1αααα.
[Πα ααααιΙΙα πια Βα1'αα1 τ. Ποααα ααα θτοαααατιοαα ααα αατα διαπε
αιἱαἰε1ατἱααι ιια α1α Ηατιο811οαα ααααααταἔἰατααα ατ1αεεααα νατΓααααε Μ:
αααα Εστω ααα Ιαααα α·ααταια'ι ααααττααατ τοα αεια Βαετταααα α1αατ

Αεταιαοα, να: ὶα Βαααα. Ψατταιααατε ααα Ηαεεαα ααα Με» αἱα ἱαι νοτἱἔαα
διαιτα αααα αααοα 1α ααα Ναεαααἱααααα Κααιαιατα τααααιαα, ααἱαα Ηααα

αααα πα αἱαταα. αααοοα Μ α1α 1ατ1εαεαα 1'ταἱΙἰαα ιια ααααατ€ ΜααΒαΙ

αα1'ι181το1ταα 1αἱααααα ατοναποταιοαα νατίαΒααΒ ατα αααα νοταατἰΒατα ΕΜ
νατααατααα ατα αααι αοααν. Ηαττα ΒἱαααοΕ ατατεααα ανοτααα. Μπα· αατ

Ηαττ Βαπααοϊ πια ααααατε αατ ααἱαα ΖαεΒαααιααΒ πια αατ ἱαι ατεταα

Βα1νατία μα: αααααααιααατ Βαναεαααα αιαααεααττΙ. νατίαΒααΒ αατ αα1ατ
νοτααααΙ:αα Βαεαααα, ναΙααα ΒααἱΒαα1 αναταα, ααα ατἱααἱτααΙΙα ααα αἰε1ο

τἰεααα Βαοατ ω· Κἰτααα αεα ανααταα, "τα ατ α: ααα επτα» αααα ΕτιααΙααΒ
αατ αο1ατναααἰεαα αταἰΒαταα ναταααααταα;ς ααα Υαταααα1εααα πτνἰααααα Κἰτααα

ααα ααα ἰαι Ηατεο€2ααια Ναεεαα ο11'αα νοτααααααα. Αααα ιααα ααααα
αατ ἱα Βααα ατααααααα, ααΦαα 1'οΙαααααα Καα1ααταστατα νοια 25. Μια 1861
αοαα ιααατατα Ι.ααααεααττ11ααα Βα1εοα!1αεαααΒαα ατΐο181, ανοααταα ααατ

ντἱαατἱΒα Β1ταἰτἱαααἱταα $α θααεταα ααα Βϊατααταε ααταααἱαααα α1αα.

Βἱαα Ηααατααεααναταα. νναΙοαα αἰα ΜΜΜ. Κἱτααα ἱα ααααεα:τ ααα
αα Ηατποτ.ααααι Νικαια ικα ατααααα Μπα, να· αἰα ΝΕαατααατααααααε
α" ῇατἰεαααααα ΡατεϋαΙἰααααϋ ααα Β1ατααιαα ααααατ8 αατ ααα Οατἱααταα
ααα ααἱ αατ Βα81ατιιαα ἰαι Ηαι·ιο81ααια Ναεεαα. Πααταϋτ1ατ Ψαατα.αναταα

αΙααΙαεα Μ: Ι.ααΓα ααα αααταε 1859 νοα αααι ααααααἰεαααα Ηοί- ααα
ΑρραΙΙααοαα8ατίαΜα εα Π11Ιαααατ8 ααα αεια ααεεααἱεαααα 81αατεταία1επατ1ααι

ααΙαειε1ἰαα αἰααα α'αΙΙαα. «ο εε αἱαα ατα αἰα Βττ1οατααΒ αἱαατ Ητροιααα
πα θααα1αα ααα Β1ετααιααΠιααατα ααααααα, αἱαεεαι αἰα Γααἰἔααἱ£
πια ναταιααααοαααΜα ααΒαερτοαααα. "τι ααἱα ααεεαιιἰααααε θεια”
ααταααΙααα αἰα ΒααααφατεϋαΙΕααΕαἱτ νατΙἱαααα ατακα, ααα ααα Β181αααι
ι.ααωαΒ αααατ αἱαααι Με α1ααα !ατααΠαααα ΥαττταΙτααΒαααατα αατεαἰαααα
ααα αἱα αατα Β1αταατα Ιαιαααη; Βαντααττα Βοτααοα αατ ΨατααΙΦααα αατ
αατιοαΙταααα Ι.ααααατα81ατααε ααατεαααα Μ. Ρταα; δοαπαία! αατ



374 Νοεεπιι: Βι·ννοι·υε- πω! Βοι11:18υ!μιο11 ω Βιιτυυυιοι· ν. Βουιι!ιο.

Ιιουυιο επεΒοεο!ουυοιο Οιιυου!ει πω! Βοουιεεο!ουι·τε, ω: επί Αυεπουου
«Με υιεουου. θι·ι!!υοι·1πτε νου Πιυυυι·π οἱυ νοι·τι·οίΙ!!ουοε Βοου1εππτυουιου
πω» 5ουο υ'ι·ε8ο νοι·Γπεετ. Πιιεεε!υο Πιυι·1; που ΤΙΜ:
Πιο Ει·ννοι·υε- πω! Βοε11π'ουιε!ιοΙτ ω· ι!οπνεουου Βυ1υπ!!εο!ιου ΒΜυϋιυοι· πω!

Β1εουο1'ο πω! που Βιιιυπυιε νου Πιιιυπ1°8!ι15υ680υι!8Ιο, πει·ΒοετοΙΙι νου Βι·. .Ι. ΓΜΜ
Νου 8ουπΙιο> Ε. Κ. οι·που1.Ι. Ρι·οΕοεεοι· πω! Ευι·ετοι·ποιεουο11. Οουειετοι·ιεΙ- πω! Ευο

Βοι·1ουιει·πτυ υπ Ριου. Ποπ. 18151. Υοι·Ιεε νου Π. Τουιρευν. Ν. πω! 115 8. 8.
Πο!. Βουπ!1ο ννο!ετ ἰυ ά!οεοι· Βουτ!!'1: !υ υΠω!!οοι· πω! Βι·πιπ!!!ουει·

υἰετοτἱεουοι· Βυ1νν!ου!πυΒ ι!!ο θο!1πυπ «Με ]πε οοιυυ!πυο οοο!οεἰπετἱοπιυ
πι! Ηοι·εοπτυπιυ Νυεεεπ Μου, πω! πω: πυνν!ι!ου!ου!!ου: 1) ι!εεε οε !ιυ
@που Ηοι·εοειυπυι Νπεεεπ υἱου1: υιουι· ι!ει·υπΕ πυ!πουιυι1:, ου Μο !ιεουο!.
Ιί!ι·ουο «Με Νοι·ιυε!!πυι· 1624 ευ οἰυοιυ (Μο Επι· εἱου ω!! οπου Μουτ, εουι!οι·υ
ι!πεε ι!οι·εο!υο Βοουιεεπετιιυ‹! π!» πεε εποε ΒιπιιιεΒου!οι @Η 2) ι!εεε
ποι· Β1εουο!' νου Ιυ!Π!!)ΠΓ8 ἱιυ ουυπου Ηοι·εοπ1υπυιο οπου υπου ο" υποσ
Βοεοππουπυπ ιι!Ιο Βοου1:ο ππεϋυου !ιουυ, ννοΙουο ἰυιυ Με Βἱεουοί επ
ε1ουου, εουου! Μου οπου οἰυο νοι·ουΙοεεπυΒ !!υι!ο1:; 3) ι!εεε Μο Βιιτυο!.
!ί!ι·ουο που ονευυοΙ!εουου ν6!ΗΒ ἔ!οἱουυοι·οουτἰ8τ Μ; 4) ι!πεε :Πο Βου!ο
ι·πυε νοι·υ!!Ιουτο1: Μ, «Πο Βοουτο πεε Βἱεουοϊε μεσω μου! Πυρ!!! επ
εου1Ηπου, ί'ο!ε!Ιου ι!!οεο πιυ εο ννουἱΒοι· εο!υετ εουυιΞΙοι·υ υπυυυ. σου.
δ. 4 δ. 8-12.)
Ππε Ηοι·εοι;ιυπυι Νπεευπ που6ι·1: επ που Π5υι!οι·υ ι!οε ε;ειυο!υου ΒοουΕε

πω! ι!οευεΙυ 8!υ2 δουιιί!ε ο!υου εοι·Βίι!!ι!8 Με !!!υποΙυο €ουουι!ου Νπου
ννοἱε ιιπε που! ι·ϋπι!εουου πω! ουυου!εουου Βοου£ο πω! ειπε ι!οιυ ι!επτεουου
Ρτ!νυοι·οουιο, πο” υπου ι!ουι Βειιιοἰυου Βοουιο πυοι·υεπιπ τω! Β!ειυϋιυοι·
!πι·1ει!εουο Ροι·εουου πω! «Πο ΒΕεουοίο «Πο ΒοεοτειυΕεε!Βου ννυιτου· άει·
εο!υου πω! επι· νοι·υυυιυο πΙΙοι· Ει·ννοι·υευπυι!!πυΒου νου Ρο!νου·οουιου

υοϊπέτ πω!. πω! ι!πεε πεε οοιωι!υο Βοουι οπου ἱυ τ!!οεουι Ρπυ!πιο ἰιυ
Ποι·ιοΒ1υπιυ Νεεεεπ πω. (3. 5-1! θ. 14-75).
Μο υ!ειοι·Εεουε Βυτννιου!πυι; ο" ]πι·ϊει!εουου Ροι·εϋυ!!ου!ιο11 που

@Μενου Βἰετυπυιε Πυιυυι·ε Μ: Βοεοω!οι·ου Μπι που νου!. οπου επ οἱυοι·
Ει·ϋι·1οι·υυπ που νοι·υπυι!!πυΒου, ννοΙουο ἰυ Βου·ο1Τ που Βι·ι·ιου1:πυΒ ποι·
ουοι·ι·υο!υ!εουου Κιι·ουουρι·ον!υε νου που υοιυο!!!Βιου Βτυπτου Βορ!!οΒου
ννπι·ι!ου. Μου οι·υί!!!: 6ω!πι·ου ο!υου ΕἱυυΙἱο!ι !υ που οι·ετου Πι·ευι·πυ8
που υοπϋΒου νοι·νν!ουΙπυΒου ενν!εουου που Βιιυπε- πω! Κιι·ουουποννο!ο
!ιυ ευι!ννοει!!ουου Ποπτεου!πυο!. Βοεοω!οι·ε !υτοι·οεοπυτ ε!υτ! Η! ι!!οεοι·

ΒουἱουπυΒ πιο Με ε!ου!υ ννου!ις υο!πουυιου Βι·Μο πεε Μιτου Κπι·Π1ι·ε2
Ει·ευ!εουοίε νου Ττἱοι· πω! Με !!'11ι·ετου Γτ!οι!υ!ου Ψ!!υοΙυι νου Νπεεεπ
ποιοι", πω! Με ίϋι·ετ!!ουο που: νου 16. Απεπει 1803, ου ννο!ουουι
υ'ι·ο!υοι·ι· νου θεοοι·υ ου: Μ1υ!ετοι· που Ι·Ιεπρτιιυιυο!Ι υπαο. Πε οι·Β!υ1
ε!ου ειπε τ!!οεου Αοτουεκπο!του. ι!ιιεε Επυι!οευοι·ι· πω! Ει·ιευ!εουοΕ νο!!

!ιοιυιυου ι!πι·πυοι· ο!υ!Β ννει·ου, οπου ι!!ο Βοεπιυιυπυπου ι!οε ννοειρυιῖΙἰεουου
Πἱοπουε πω! ι!οε Βο!ουει!ουπτοι!ουευεπιπεου!πεεοε ΠΜ· Με ενποτει·οουι!!ουο

Βιο!!πυ8 ο" !πιιυο!. Κυ·ουο ἱυ που Βυ1εου5υ!18πυ8εΙυυι!ου ιυεεεεουουι!
εοἰυ εοΙΙ1ου, πω! ι!ιιεε ι!οιυπευιυεε οπου που Βἱεουο1' νου Πιιιυυι·Β «Με
νο!!ο Π16οοεπυι·οου1:, πω! υιιυιου1:Ι!ου οπου ι!πεΒοουτ, νοι·ιυϋΒου επ υο
εἱ1:ου, ννο!ουπε πω: Βι·ου!εουοϊο, Κπι·Π1ι·ειου νου Τι!" υπο ΜΜΜ: !υ που ο
θου!οτου, ννοΙουο ειπε !υι·ου 'Ι'οι·ι·ποι·υου ου Νοεοπ πουουιυιου ε!ω!,
μου!!! υουου, Με @του πυεννο!ϊο!υοϊτοι· Βοου1;ευπουίο!ποι· υπτ. Α!!ο ι!!οεο

Βοοπιιιου1ο, εοννἰο ι!ἱο επί που υοεουι!οι·ου Βιι·ουυι!! υοεί18Ι!ουου, ι!πι·ου
ννοΙουο ι!ἱοεο Βουι·1Ει νου υ!οἱυουι!οιυ υ!ετοι!εου-υπυ!!ο!ευεουου, ννἱο ῇπτἱ
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α1ιιισιισαι Ψσι·ιιισ ασι·αιιιασια Μ, ιιιαα ια σιιισιιι ιαιαΕισιασι·σι· 8σιιι·ι1'1 Βο
αι·ασιι1οιι Αιιιιιιαασ ασι·εσιασα αια Βιιιιιιασ Α-Ω @Με 76-115) ααι
€αιιιοιιι. Πιο Βοσαιιστο ασι·σσιασα αιαα εαεα ιιιισι·ιιιι ασα ααι· ανασκα
σαιιαιιιιοιισιι κακα σα: Με και· ιιαιασα: αασιιασιαισσαα αασι·ιιιιαα1 αασι·ασα.
(να. ιιιισιι οικω ιιιι .4ι·σαίσ Μ. νι Β. 201) ιιοιι ασιιισσιασα Βοααιτιιισ
Ματια σιισιι σα αισισιιιισιτια σι·ιιαιιιααοασ ασι·αισιιετιιοιισ 8σιιι·ιί1 αοιι πω"
ααα αια ιαι·ιστιεσιισ Ροι·σϋαιισιιιισιι α” ασα1:σοιισα ι)σπισιισιτσι. Βιιιιιιισι·Β
1860. (να. σπασει- κ1ι·σιιι”υ ασ. δ'. δ. 454 Π.)
Πε σο!! ααα ιστα1: ια Ι·'σιασ ααι· ασασι·ιισιιαιι ναι·σιιιααιδααασα ιααισσιισα

ασια Ησι·ιισις ααα Νασσαα ααα ιιισσιισ1' ααα Ι.ιιαααι·ι; ασια Μαι α. δ. Με

Βεσ.·Μι/ιι|ιοααα'1 ω ΒΜααια.ι, ααα α" ϋ||`επ!ΖἰσΙιε δ'|ιαι·αΜα· πιο: απαισ
πω" Κπααεπωιπι'παπι ικα Παααπιαα·, άαπιί1 ω" απ· Βαχειισσαα|ι αει
ω!αεπ Μ: εἰπει· πω· «α» θεαιιααε- ααα θαιιπαα£ααοι·, πόσα! ααα· παλι·
α" αίοΙιει·ιαεπ αι·ιισ.·Μπασα θσισει·αεο!εαω· απιει·ΙΞεμπαεπ αἰσ :πιασει
απει·Μππι ισει·αε·π. Βισιισι· αααι·ασ ααιαιισιι ω ααα αεα αι·αασα αασειιαισσιισα
Καιιισιιασα αια εσιιαασι·σα Ορισι·α ασ8ι·ιιαασισ Κααιισασσαιιααι· Με είπε ααι·'
θασίππ ιιααίεΙσπασ δρείσεωαι·2Μσαα/2 ααα σα: ιααι·- ααα Βι·πισιιααεσ
ιασιιιατ ιαι Βιααο ααι· ιασασι·ασα αασΜισιισα ιαπιιαισ ιισεισαει·1. ?σποτ
ιιιω·ι1επ μια ασια Βιιισιισ1' ααα Ι.ιιιιιιαι·ις αια αναιιι·σιια ασκ ιστιιισα .Ματσε
απο α» αι'ασλ6/ΜΙιεπ Καπείείσασσε τα ααπ Πι·αι:Ικ α" αιωιαραιω
ΒεπΙισσαι·ι)°2 ασια πι” 1868 από εϊαπΖα.·Ιιε ΡαΜι·σιισπεπ υσι·επ1ΙιαΙιεπεπ
θοΖάει· παι·α!ι·άα!ίσα αει·σαιαεροασπ, Με εασπ.υσ απο ρι·αοΜ·ί!σ ε1/α!αι·α
«Με διιιιεπαέεπεαΙι!απρεπ απ αια παώ Μαοπιτ ια ααα ασι·1ιςσ, ασια Βιιισιιοι
ααα Βιιιιιιαι·8 αασιι Για· αισ Τιισσισεισ 81ααισι·ααασα σσιασι· Πιιισσιισ ασ

ιιιιαιιιιτσ σιαιαιιι· "πωπω ?'ΜοΖαρεπ αάσία·2οι'. Πισω Βιιασααισαπαιιιααεσα
αναι·ιια ιιιιιιισι· σσα1ι·α ισα οι α. ασι·αααι€σι·1 ανοι·ασα, σιισσιισα πιο ααα:
ααα αει· 81ασισσαασσ, σσαασι·α ααα ασια ιιιι·αιιιισιισα ιιιιιωιιι ιισι·1ιισεσσα.
Μια σα” ΖαΒασιααααισσο ααα 8σιισα ααι· ιισι·ισ8ι. Βσεισι·αα8 ιισιιισιισα
σιιισ ικα ι.αιιω ιισιι·ιισιιιστ ααι· ααι·ια, αααιι ιισιιαααι·σ Βασιιιιιασι·ι;σαασιιιααααοα
ιιιιαίτια σιι€σιασιιτ αυσι·ασα, αια ια σιασιιι αιαιιιαιιισα Βιιιαισ ιιιισι·ιιααμ ααα:
ασι·ιισαιιασα, ια ααασαιιιιαι· ασια εισιιαια.
Πιο σιισιι ιισι·σΒαι ΜιαισισιιαΙαοι·1αΒααα, αασισιισ α” απαίσια !ι'α.ισσαίοαΜπ

Καππα· α» Ζαπ«Μαπαε ια αει· Νασαι; ασια 11. .ααα 1861 ,,·σαι·
Κααιιιαισσααιιαισ“ ιαι1εσιιισιιι, ααα ιιασιι ιια Μαίπεει·-|σαι·πα! 1861 Ντ. 160
ασια Τ. Μαι ααα ααι·αιισιι πασα ια ααι· .4α_ιμ·Ιιαφει· Ρσσίαεί!απα (Βσιισι·αι
ιιασειιιισ: ΒεαΜ.·α!απα 1861 Να. 66) αιι€σαι·ιισΜ "Για, ια αστιι·ι ασια
25. Μαι 1861 ααα Ματια να: ίσια::
,,Βοιασ Ησιισιι ααι· θι·σσσιισι·ιεσ8 ιιαιισα και· αι·οαιιισι·ιιισιισα θι·ααααε

α" νσι·ιιαιιαισσσ ααι· Επιισιιιισιισα κιωια ιια Ησι·ισσατιιαιιι ααα Με ααιιια,
απο σιιισ ασιι·ισαιασαασ ασ1ιαιιιασ Βσι;σιααα α' νσι·ιιαιταιαεσ ασι·σσιασα
αι6Βιιαιι ααιι·α, αασιιι'σι,γισαασ Ηϋσιισια Βατεσιιιισιιεααασα :ια σι·1ιισιιαα ασι·ιιιιι,

αασισιιο ααι· ιισι·ισσαιιοιισα Εσαασσι·σαισι·αα8 αια σιαστανειΙιασ Ιιισιι·αστισιι

Πα· «ια ιααιιιαα ΒσιιαααιααΒ ααα Βι·ισαι8ιιιια αει· οιαισιασα αιιι·ια ιιοι·ιιιιι·ισιι
Ρααιιισ ιιιιι€σιιισιιι: αααι·ασα:

Ι. αααι.ιαιιιαι αει· Βεεειεαπα α» Ρ/'αι·τείεπ και! Π·:ι·Ζείααπρεπ
α» Ρ/πιαιΙσπ. 8σιιαΙα αια Ρι'αι·ι·- σαει· εσαετιΒασ Βσιιεασιιιιιι αιιοαατ ἔσ
αασι·ασα αι ααα «ασια Βασικα αασι·ασα ιιοιι, ααιι·α αει· Βιιισιιοι ααι·
Βσαισι·αιιε ειαε ιιιια @ειμαι σι·ιισιισιασαασ Ροι·ιισα πα αισιισι· πασα ααι·
ιισιιισΒοα. Πει· Βσαισι·αιια εισαι ασαα ασε Βασιιτ κα, αισσσ ααα ι'ααιιιισιιαα

ιιιιι·ασι·ιισιισα σασι· ροιιιισσιισα θιιιιιαοα αια ασι·ιισιια ιαιαιια μια πα τοσα
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πιο ιοοι.

πιι·ου. Πιο Βουι·τΙιοιΙυυε, ου οοΙοΙιο θι·ιιυόο νοι·ΙιοΒου, που «Ιου Βοοιοι·ιιυε
οιΙοιυ απ. ΗΜ Μου οιο ΙΜι·ου'ουάο Ροι·οου οιυο ΒιυιΒιιυε οιιι"εοΐυυοου,
πο αυτό ιιιοοοΠιο νου Βι·. Ηο!ιου; ιιουι Ηοι·ικο8 Μι· οιο οι·ιοι!ιετο Ρίι·ΙΙυοο
Με ροι·οουο οποιο υουιιυιι·ι, νου Βι·ΠιοιΙυυΒ οἱυοο ΙουιΙοο!ιοι·ι·ιιο!ιου Βο
οι·οιο 'πιο οιι€οεο!ιου, ιὶοι· Βιεο!ιοι' οΙιοι· νου ω· οι·ίο!μου Νουιἱυοτἱου
οικου οιο [.ουάοοι·οοιοι·ιιυο ιυ ΚουυΩυἰειε οποιοι ννοι·οου, ννοι·ιιοΙ' ιιοι·οοΠιο
υοο!ι άουι Γοι·τυυΙοι·ο Αυ!οεο 1 «Πο !υπιτιιιιο ουτοι·ιευοιΙιο οι·ΠιοιΙου 'πω.
Ψοο οἰο Ρι·οεουιιι€ιουου θα· Ρι·ινοτροιι·ουο υοιι·ΠΓτ, οο Μι: ιιοι· Βιοο!ιοί

νου Με !ιοι ι!ιιυ ουΒουι·οοιιιου Ρι·οοουτο2ιου Αυ!οπο ευ υο!ιιυου, «Πο Βο

Βιοι·υυε ιιυιοι· Βοἰίϋουυ8 ω· ΡτΒοουτο2ἱουουιΙιυυᾶο υυι ΑιιοΕιυυίτ :ο οι·
οιιοΙιου, ου @μου ιιου Ρι·ιιοουιΜου «πιο ί'οοτιοο!ιου Μι·οοι·Ιιο!ιου οιΙοι·

ροΙΜοο!ιου θι·ϋυοου οινοο οιυευνουτΙου ιιοι. νου Μι· οι·τ!ιοιΙιου Ιυιπιι:υΒιο
οιιτοι·ιποΜΙιο |ιιιι οοι· Βιοοιιοί πιο: Βοι;ιοι·υυΒ εοίοι·τ ΑυποἱΒο εσυ οι·οιοτιου.

Ιυ Βοιι·οιΤ ιιοι· Βοεοπιιυε οοο Νεο!ιοΒιο!ιου Βιιι!ι!οο ιιυό οιοι· «Μυ
ιΜίιιοο!ιου Ρι·ο!ιουοου Νοιιι€ ου !ιοι ιιουι ιυιτ ιιουι Μι!. ΒΕυιιΙο υοοιιΙυ!ιοΙτ Μι·
ΒοΙΙο: ,,Αι! ἀοιυἱυἱοι ιζι·οΒιο ουετοοιουι“.νοι·οιυΒοι·ιου νοι·ίοΙιι·ου υιιτ Δυο
οοιιΙιιοε ορϊιτοι·οι· Ζυτ!ιοτου, Μο οιο: ἱυ οΠου ιΠιι·ι€ου Βιουτου ιιοι· ουοι·
ι·ιιοιυιεο!ιου Κιι·ο!ιουρι·ονιυπ Βοεο!ιιοΜ:. υπ οιυ Βοοουοτ πιο υοοοτιου, πο
νικ! Μι· Βιοο!ιοί ιιου οορίι·ϋυοοιου Ποοουιπο-ΚΙοι·υιι ουΠ”οι·οοι·υ, ι!ιυι
που θοιο:Ιιο!ιο «πιο ιιππ ΜΜο ευ ιιιοοοι· ΒιοΠο ἱυ νοι·οοιιΙοθ ευ υι·ιυεου.
Βου Βιοο!ιοί νικά οἱυου οοι·οοΙΙιου ιινο!ιΙου ουκ! «Ιου νου Πιυι θοντιι!ιΙΦου
οοι· Βιιυοοει·οοιοι·υυΒ· ΙιοοοιοΙιυου, υιυ Μι· οουοοΙΒου, ιυεοίοι·ιιο οιο :Ποικ
ιιιουΠιο!ι οοεεου Ροι·εου νοιιοι· οοο ουι·οοι·Ιιο!ιου Μου ρο!Μεο!ιου θι·ϋυιιου
οιυου Αυετουο ω, «Πο Ιουοου!ιοι·ι·Πο!ιο θουο!ιυιιουυΒ· συ οι·ιινιιιτου. Πιο
οι·ι!ιοιΙτο Ιιοοιιοτο θουο!ιιυιουυε αυτό ἰυι Ψοι·οι·ουυυεουΙοπο Βο!ιουυτ

ΒουιιιοΙιτ.
8ο!! οιυο Ρίοι·ι·οι υἰοιιτ €Ιοιο!ι ιΙουυΜν !ιοεοΜ, οουιΙοι·υ οιυο Ζοϋ

|ουε νοι·ονοΙτοι ννοι·οου, οο οι·υουυιι οοϊοι·ι: Μι· Βιοο!ιοί εοΙοοΜουοιε οπο
αΙοιυ ΙΗΒοοοουΗοι·υιι ιΙου νοι·ννοι0ου, Μι ιοάοο!ι νου τΠοοοι· Ει·υουυυυε
οοοΙοιο!ι άοι· Βοοιοι·υιιΒ ΑυοοιΒο που υιιιοΙιου.
8ο!! οοο θι·ϋυοου «Πο νοι·νοΙτυυε Ιουεοι· ιιΙο σου Μουοιο ιΙουοι·υ,

οοο: οιοι· Βιοο!ιοί νομο ΜουοοΙο οιυοο οιιυι ΒιοοοεουΠοι·ιιιι Βο!ιοι·ουιιου
ΟοΜΙἱοΙιου ννϋυοο!ιου, οιυου ΑυοΙουιιοι· ου ι!οι· δι:οΠο ου ννϊιιιΙου. οιο απο
οι· Μου Μπι· οιο Ροι·οου «Με Ρίοι·ι·νοι·ννοΝοι·ο νοι·ιιοι· υιἱι ω· Βοεἱοιυυ;;
νοι·ιυουάιΒου. .

Ψιι·ιι οιυοιυ θοἰοΠἱοΙιου, όοι· @του ΑΙΜ· υυά θουι·οο!ιου Μπου
υυίΒΙιἱΒΒονοτάου, οιυ θοοιιιιιτοι· !ιοιιςοΒο!ιου, σο Μ Μ· ιΙοεοου ΒοειοΙΙιιυ8
ο!ιου οο ευ νοι·ίοιιι·ου, οιο »οι οιοι· Ει·υουυυυ8 θα· Ρίοι·ι·οι· οοο: Ποπ·
νοι·ννοΙτοι·.

Πιο ΒοΒουυιυιοοιιυυΒ οι:: Ει·υουυιιυε «Με θοιεΠιο!ιου ιιυ Ύοι·οι·ά

υυυΒουιοπο εοοτἱιἱοΜ ου! ι!ιοεοΙΙιο Ψοἱυο, Μο «Πο ω· Βο!ιυ!Ιοιιι·οι·.
Π. Βο·ιισίοΙσπαιρ @ο Κ|ου·ιω. Γιιι· οιο ΑυοΜΙουυε οοι·ιουιοου @που

βουιο, κινοΜιο οἱοΙι άουι οοιοτΙιο!ιου Βιουοο νιοιυου νοΠου. Μ, ειονοιι:
οο οιο ΒΙοπιουτοι·- Με! θγυιυιιεἱοΜἰΜιιυε; οοιι·ιι!'ι, νου ιιουι Βιεο!ιοι' ιιιιι·ου
οιο Βι·ι·ιοιιιιιιη.; οοο Οουνιοτοο ιυ Παάουιω· Βοοοι·ι;τ.

ΒοπϋΒΙιο!ι ω· Πυἱνοιοἱτῖι1εο1ιιοἱου οιπ! ιιοι· οι€ουτ!ιο!ιου Βοι·υίιιουο
ΜΗυυε νικ! οοι· Βιιιο!ιοί οιοΒι νοι·Ιιοι· υιιι οοι· ΒοΒιοι·ιιυΒ νοι·ικουιιι€ου,
κινουυ οι· ου· οιπ Μιάου εοΠ8ο, οἱυο οιιοι· υιοιιι·οι·ο Αυετο!ιου οοετιυιιυτ ου
ΙιοεοἱοΙιυου, πιο οιο @που Ι_ιοιιτο Πιι·ο Αυουιιουυε οι·Ιουεοιι ιυιΙοεου, πιο
:ποι Βιιιιιυου ευεοΙοεοου ευ ννοι·οου.



2αι· ιιι·ενιεει·ιεε!ιειι Βι·Ιεα!εαπε εεε Χ!ι·ε!ιεαειι·ειιεε. 377

!ει Μεεε Ψει·ετααΜεαπε ει·Γα!ετ, εε ειπα Με νοι·επΩ!ιιι!ιεαεπ Μπεα
Μεα ιιαειια!ιεεε!ι!επ.
Π!. .4α/'ι·εε!ι!!ια!!απα ε" Πίεσήι!ίπ και! Αιισι2Μπρ Μα· αείε!!α”ελεπ

θει·ίε!ι!εεαι·Ιοεί!. Πιε Λα!ι·εε!ιι!ια!ιαπε αει· !)!εσιιι!!π ιιπτει· αεα (Μει
!ιε!ιεπ, εοννιε Με Βειιαίειο!ιιααε αει· Αι! απι! Ψεἱεε, Με Με !!ιι·εα Βει·ιι!!ε
ιι!!!ε!ιτεα αεε!ιεεεοιπιιιεπ ειπα, πιτ ααεεο!ι!!εεε!!ε!ι Βιιε!ιε Με Βιεε!ιο!”ε.
Βιι!!ιε εε νοι!ιοπιαιεπ, Μιεε ε!α!ι εἱα Πε!ει!!ε!ιει· εειπεα Ααοι·ι!αααΒεα

ανεεεα ειναι νοι·Βοαιαιεαι!ει· Ποαιι·ενειιτιοπεπ αἱε!ιι ίι·ειιινι!!!ε αατει·νει·ι'εα

αν!!! από αει· πωπω ι!ει!αι·ε!ι ια αεαι ?Με εε!, και· νο!!ειι·εε!ιιιπε εειπεε
!!!ιΒεαπιπιεεεε Με Ηι!!'ε αει· ανε!ι!!ε!ιεπ ΜΜΜ ια Απειιι·αε!ι τα πε!ιαιεπ,
εε πετ ει· Με Βειια!ειιιοπ ιια Με Ιαιπι!εει·εαιει·απε ιια ι·ιε!ιαια από Μειώ
εεἱιἱι; Μιια!ι Με Αετεπ επι· Ε!πε!ε!ιτ απι! Ρι·ι!!'απε Με μαπα αεα

νει!ια!ιεε νοι·ια!εεεπ. Ψεεεπ ιι!!ει· εειαεἱπεπ νει·θε!ιεα ετε!ιεα Με θειετ
!!ε!ιεα παπι· ι!επ οι·ι!ειι!!!0!ιεΙι θει·ιε!ιτεα.
Π!. Πα!ει·ι·ίε!ι2 ίπ ι!επ δο!ια!επ. Πἱε Ι.ε!ιααε ααα! Πε!ιει·ννιιε!ιπαις

ι!εε !ιαι!ιο!!εε!ιεπ Βε!!αιοαεαπιει·ι·ιο!ιτεε επ αεα Μ'επι.!!ε!ιεπ Βε!ιιι!εα Βοαιαιτ
αεια Βιεε!ιοίε ιια.

8ο!!τε αει· Με!! νοι!ιοαιαιεπ, ι!ιιεε αει ε!πει· εο!ε!ιεα Απειε!ι ιι·Βεπκ!
Μα Εε!ιι·ααο!ι !) Μ, νε!ε!ιεε αεια Βιεε!ιο!' εαε26εεια ει·εα!ιε!αι, εε νικ!
ιια! Με νοπ ι!ιαι ι!εεε!ιε!!ι ει!ιο!ιεπεπ νοι·ε!ε!!απαεα Με !ιει·ποε!ιο!ιε Βααι!εε

ι·εΒἱει·ααε; ιιι68!!ε!ιει ι!ιαα!!ε!ιειε !!!!εΕειι:!ιι αε!ιαιεα.

ν. Υει·ιαα!!απα Μ:: Κέι·ε!ιειιυειαιϋπεπε. !)!εεε ια ι!αι·ε!ι Με Μια
νοαι 9. θετο!ιει· 1827 αοι·ιαιι·τ. !·Ξε εε!! _ιει!οο!ι αεια Βιεε!ιοΕ επι· νο!!

ε!ε!ιααε αει· ι!ιιι·ιπ νοι·πε!ιιι!τεπεπ Μ!τνν!ι·!ιααΒ απι! Μιψειι!'ε!ε!ιτ Με Ζα

ε!ε!ιει·ααε εεεε!ιεπ ευει·ι!επ, ι!εεε Με !ιει·ιιοε!ιε!ιε Βεα!ει·αιι€ πιοπτ εια

εε!Φια Παει· Μιε Κιι·ε!ιεανει·ια6Βεα Μειιοπιι·επ ενει·ι!ε. Με !ιει·ιοΒ!ιε!ιε
Βεα!ιαααεε!ιαιαιαει· αι ι!εεε!ιιι!!ι απεαανειεεα, Μι· Με Ζα!ιαα!'ι Εειιιειι Αιιε

Βιι!ιειιοετεα ιιιιεειι·εα πα !εεεειι, ανειια πιοπτ ιιιιε!ε!ε!ι πιι- ι!επεε!!ιεα απε!ι

Με !ι!εε!ι6Με!ιε Πεαε!ιαι!εααα νοι·Ιιε80.
νι Ι)αία!ιι”απ Με Βι”σ!!ιιιιπε. ΑΜ' Με Με ενι!αεε!ιεαεινει·ι!ι επει·|ιιιαπιε

Ει!ιδ!ιααε αει· Βοιιιιιοπ Με Βιει!ιαιαε !ιαπα ·σσεεεα Με ααεεα!ι!!ε!ι!ιε!ιεα
διααι!εε αει· Γιπιιαπεα εο!ιοπ @τα αἰε!ιι ε!αεεεαιι€εα ανει·ι!εα. Βο!!!εα

εισ!ι Μεεε αει· Αι·ι !ιεεεει·π, ι!ιιεε εε αι!ια!ια!ι Μ, επ ανει·ι!εα δε. Ηε!ιε!ι
αει· Πει·εοε ι!ιιι·ιια!' Βει!εε!ιτ αε!ιιαειι από αεα Βιε1αι!εα Με αϋι!ι!Βε ναι·

!ειΒε ιαιιε!ιεπ !αεεεα.

Ή!. Πα.: !απάεε!ιει·ι·Ιίο.·Ιιε Ρίαι.·ει!. Ιπ Μεεει· Βεαιε!ιαπε !πιππ εε πο!
αεαι !ιἱε!ιει·ἰαεπ Μοι!αε Μι· Με Ζεα Με Ρι·ον!εοι·ιαπιε εε!π Βεννεαι!επ
!ιε!ια!!ειι.“

'

Πεε απιει· Απ!αΒε ι !ιειαε!”ιι€τε !!'οι·ιπα!ει· επι· ,,!πει!!α!ιο εαιοι·ι
πε!ι!!!ε·· απιει·εε!ιειι!ει επι νοπ αει· !'ι·ιι!ιει·επ ι!ει!αι·ε!ι, ι!εεε ια αει· !ειιιιει·επ
αει· Βιεε!ιοΕ εεεεα αιαεεΦε: ,,Νεο!ιι!εια αει· Ηει·ιεε αεα θιειει!ιο!ιεα Για·

!) Με Βαοι!εαοι·Βιια αει· θοι!ιαει· Αι!ναεαιεπ !α Ψιεε!ιαιιεα ιααε!ιι αεια Με
!!!ιει·ιιαε εε!ειι·ε!ε!ιε Βεαιει!ιιιιιι;: ,,2. Β. ιι!ειι ειπειι απ" Μιιι!ιειαιιιι!ι, θεοΒι·ιηι!ι!ε ε!ε.“
Ια αει· 8!!·ιιιιιε αει· 2. Καιπαιει· νααι 12. Μι!! 188! ινιιι·αε πει Βιεειιεειοα Με αεαεα
σ.ιαΜιιι·ίεε παει· Με !!εα!ει:!ια!εα νοπ αει· !!!ιι_ιοι·Ιιϊιτ εεε Αιιεεε!ιιιεεεε ·:.ιι $. 2 ι!εε
!!ει;!ει·ιιαΒεεαιννιιι·ι'ε αει· 2ιιειιια !ιεεατι·ειμ: ”Με Βεει!ιπιπιιαα εεε Βε!!ε!ααε!ε!ιι·!ιιιε!ιεε
"Με !πι!εεεεπ (νοπ αεια $ε!ια!ναι·ειιιπαε απι! αει· Ι.απαεει·ει;!ει·ιιπω απι· ιια Ε!πι·ει·

ειίιαι!α!εεε ιπ!ι αει· αειει!ιε!ιεα 0!ιει·!ιε!ιϋι·ι!ε επίσημα." Λεει· Μεεει· Ζαεει.ι παταει
νοπ αεα ,,!!!ιει·ιι!εα·· ααα "πατιοαα!εα“ !!!ηε!!ει!ει·α πω· Καπακι· πι” ε!αειιι Πε!ιει·
ιπαεε νοπ !ατα!ει·εαι πω! Θε!ιεεεια!ιε!ι μέσα Με !ιιιι!ιο!. !!!ι·ε!ιε αε!ιιιαιρΕι. νε!.
Πε!αιει·-1οιιι·α. !88!. Νι·. ιιιε, !!$8.



378 0"ιοι·ι·οιοιι: 8. Π. Μ. α. 10. Ροιιι·. Ι860 6ο μπι!. μου. ιιι·ο Ιιιιιιοι·ιιιιι·ο.

Με Ρἰιιτιοἰ Ν. Ν, οι·ιιιιιιιι€ ΜΗ' πνΙΠιι·οιιιΙ οι· .Ναι πρ: ,,ΝιιοΙιτιοιιι ω·
Ηοι·ιισο8 «Μι Ποιοι!ιο!ιοιι ΙιοοϋΒΙιοΙι όοι· ΡΓιιιιοἰ ΝΝ. Με οιιιο 8οιιοιιιιιο
Ροι·ιιοιι ιιοποιο!ιιιοτ ιιιιτ.“ (Ρι·ιιιιοι·: ,,Ροει‹ιιιιιιιι οι! Ιιιιιιο ιιιιι·οο!ιιιιιιι ιι Βο
ι·οιιιοειιιιο Πιιοο ιιοιιιιιιιιιιιο οιι,“ _ιοιιι: ,,Ροοτ‹ιιιιιιιι ιιιιοιιιι ιιιιιιο ιιιιι·οο!ιιιιιιι
ιι 8οι·οιιισιιιιιιο Πιισο ιιοι·ιιοιιο Βι·ιιιιι ιιοιιιιιιιιιιιε οε.“)
ιιι @οι ιιι·οιτοιι Κιιιιιιιιιιι· 1ιιιιιιιιΒιο πιω· Αιιι;οοι·ιιιιοιο Ι.ιιιι€ ιιι ω· 5ιιιιιιιιι,

ινοτιιι @οι οιιιΒο Μιιιιιιιοτιιιιοι·Ισπ ιιιιιἔοιιιοιΙι νι·ιιι·ι·1ο, ιοΒΙοιοΙι ιιιι Νιιιιιοιι @οι Βο
ειιιιιιιιιοιι Ι.ιιιιιοιι οιιιοιι Αιιιι·ιι,ι; απ, απο Μ: Μιιιιοιοι·1ιιΙνοι·οιιιιιιιιι€ ιιιι· ΙιιιιιΜιιιιιιιιοΙιοιι
νοι·Ιιιιιι6Ιιιιη; οιιινοι·Ιιιιι;;ι, Μιά πο Ιιιιιἔο επι ιιοι· ΙοιιιΜΒιιιιιιιο!ιοιι Ζιιιιιιιιιιιιιιιε οιιι!ιοΕιι·ο,
πω" νοΙΙιιιέ Βοεοιπ ννοι·ιιο. Ιιι ιιοι· 8ιιιιιιιο νοιιι 26. διιιιΙ Ι86Ι ινιιι·ιΙο ι1ιο Ρι·ιιέο,
Μι σοι· Αιιιι·ιιι; ιιι Βοιι·ιιοιιι ιιι Μάιου ιιοι, ιιιιοιι Ιιοϊιιιξει· Βοιωτοι πι” 14 μέσο 8
8τιιιιιιιοιι Ιιο_ιιιιιοιιτΙ οιιτπιιιοτιοιι, ιια Μ" Μο .ιιιιιιιιιιιιο ιιοποΝιοιι Βιιιιιιι :ιι ΜπινσΠοιιι
:οιπ ιιιιι·ίτο.

7. 0οετοι·ι·οιοιι.

1. Βοοι·οοιιιιι 8. Ο. ΙΒΜιιιιιιι ι!. Η!. ΠοΜ·ιιιοι·ΙΙ ΙΒΒ0 σο :πιο
ΗιωΙο ιιι ριι!ιΠοΙο ιιι·οοΠιπε 'πο Ιπιροι·ατοι·ο Διι"ι·Μοο
μι· ιιιιινοι·ιιοιιι ΠΜοιιοιιι Αιιιιι·ιιιοιιιιι ου οιιιιιιιιιιε οι ιιιιΒιιΙιιι Επι” Ι.ιιιιιιι Ε00!"Πε

ι·οιιι;ιοεο ιιοι·νιιιιιιιι.

,,Β'ιιιΒοτ _ιιιιιι ιιι ΒοοΙοοιιιο Μαιο, πρι: ιιι ιιονιιιιι ιιιιιιι·ιιο οιι·οιιιιι
ιιιιιιιιιι ε!οι·ιιι ι'ιι!εο!ιιι ΔιιΒιιετιιιιι !'ι·ειιιοιοοι δοεοιι!ιι Ι. Αιιειι·ιιιο Ιιιιιιοι·ιιι:οι·ιε
ιιοιιιοιι, «μισό άοιιιοειιοιι ειιιιοιοι·ιιιιι Ποοοεοοι·ιιιιι ιιιιοι·ιιιιι Βτοιι!ιιιιιι ΠιιΒιιιιοι
οι: Ηοιιι·ιοι ιιοΒιιοιιιοιιιο ΡΗ ἱιιιἱιοιιιε οικοιιιιιιιι οιιιιιοιιι ιιιιι·ιιιιι οοΒιιιιτιοιιοιιι

ιιιιο ειιιιιιι, Ιιιιιιοι·ιο νιιι ἱιιἱιο, ιΠιιο ιιοτιοειιιιιιιιι ιιιτοιιιιοι·ιι. ιιι @κι θιιι!ιο
Ιιοιιο ΒοοΙοειιιο ιιιτοι· ειιιιιιιτοε ιιι!ιι ιιοιιιιΙοει ιιινιοΙιιΜΙιιι οοιιοΙοιιιιιι·οι, ω,
ιΠειιι·οτιε Ποι οιιοοιιι·ιειιιιο ι·ιιιιοιιιιιιιιι, Οιιιιιιιιοτοιιτἱ Πω, μι· ιιιιοιιι ΒοΒιιε
ι·οοιιιιιιι οι [ιοΒιιιιι θοιιιιιιοι·οε @Με ι!οοοι·ιιιιιιι, ιιιιιιο Ποι ίοι·οιιι, ιιι·οιιιιιτο
ΙιιΙιιι·ιιιιιο ιιιιιιιιο ι·οιιτιοι·οι. ΙιιειΒιιιιι Μαιο ιιι Ποιιιιι οιιιειιιιιο ΕοοΙοεἱοιιι

'Παω, ιιιιιιιιι ιιιοοιιτἰ οιιιιι ιιιιιιιειι τοπια, «μια Μο μποτ, ΟιιτΙιοΙἱοιιε Πι·ιιιιι
ο1οοιιἱι, οιιιειιιοιιι ιιι·οϊοσιο πι, ιιι ΑιιοετοΠοιι οιιοει ιιοιι.ιιιοιιο πιο ιιιιιιο
Ιιιιιιοι·ιιιοι·ο νοιιιιι αιε ιιἰἰεειἰιιιο ειιιιιιιιο οιιιιι·ιεειιιιο Πιο Βιοι·ιοιιιι·, απ! Μι
Ιιιιιιιι οιιιι οοοιιειο1ιο8 οιιιοιιι 8ι·ιιιιιιοιιιιόι, ιιιιιιιιιιιιιι ἱιι Ποιιιιιιο ιιοοειι,
Ιι!ιοιιτιιιοιιιιο ιιι·ι·ιιιιιιι.

σοιιι Μαιου: Διι€ιισιιεειιιιιιε ιιιοιιι Ιιιιροι·ιιιοι· νοιιοιιιοιιιοι· οιιιιιιιτ ιιιιιιΙι
«πιο, ιιιιιιο ο νοτιιιιιιεειιιιιι εοτοτο ιιι Πιιινοι·ειι Πιιιοιιο Αιιετι·ιιιοιι ιιι·ο επι

ρι·οιιιο Ιιιιιιοι·ιιιιτο οοιιειιονοι·ιιιιτ ιιποιοιιιιε ιιιιιιι!ιοι·ι ιιι·οοοε, τιιιιι ιιι Μἱεεἰε
ιιο|οιιιιιιιιιιιι μι· ιιιιιιιιιιι, οικοιιιιιιι Μιειιιι Ρι·ιιοειιιιιοιιΠοειιοι·ιιιιι ίοι·ιιι νι. ιιι
Ριιι·πει:ονο, ιιιιιιιιι ἱι

ι

Ρι·ιιοοοιιιο Ριιιιοιιιιιι :Πο ειιιιιιιιιιιι ειιιιιιτι ιιιιιτιο ἱιι

Βιιιιιιιιο εοιιοιοι·ιιιιι, ιιΙι ΑροειοΙἱοιι δικιο ι·ιιιιιιι ΜΜΜ, ιιι οι” ιιιιστοι·ιιιιτο
ιιιιοοάοιιτο οιιιιιιιιιοιιιιιιι Βι·ιιιιτιιτοιιι ιιοιιιιιιιιιιτ, οι οι! οοι·ιοιιι Βιιιιιιιιιιιο ιιιοι!ιο

«Μπι ι·οιιιΒιιιιιιιι, ειιιιιιιιιιιιι οι οι: το νοιιι Με μι· ειιιιιιιι ιιι πιω Ι.ομι:ιιιιι
θειιιο Ποιιιιιιο Νοειι·ο Πο Ρ. Ρ. ΙΧ. οιιιιιιιοι·ι οτιι·ιινιι. Πει: ιιοι·ι·ο οι:
ωειοιιο οιιιιι μι· οιιιιιιοιιι [ιθ8Π""Β ειιιιιιι οιιιιιο ροοιιιΙιινοι·ιτ, ιιι ιιοιιιοιι
ιιιιιιι·οιιιι Ιιιιιιοι·ιιιιιιιι ι

ιι θιιιιοιιο Μιεειιο ιιιιιοιΙο ιιόιιοιιιιιιι· Μ ιιοι·ιιιιιιιι ιιοιιιιε
πειιε, ιιιιἱ :ιιι Αιιετι·ιιιοο Ιιιιιιοι·ιο τοιιειιτιιτο ιιινιιιιιιτ, ιιιιιιιιι οιιιοι·ιοι·ιιι ιιι·ι

νιΙοειι ο Βιιιιιιιιο ΡοιιιιΒοο (Ποιιιοιιτο ΧΙΠ. Ιιιιιιιιιιιιι·ιοι Μιιι·ιιιο Τ|ιοι·οιιιιιο

οιιιεςιιο ειιιιοοοεοι·ι!ιιιε ιιιιιιιΙτι ΑροοιοΠοιε Πιιοι·ιο ειιιι ιιιιιιιιΙο Ριεοοιοι·ιε

ιιιιιιε ιιιιιιο 1761 ιιιο!ιιιο ν. οι Ή. Μωβ, Βιιιιοιἱιιιε Βιιιι. ιιιιιιιιι·ι ιιοΙιιιοι·ιι
ιἰοιιο ρι·ιιοιιιιοοιι, νοΙοιιε ειιιΒιιΙιιι·ιε Βιιιιο οι: "το ιιιιτοι·ιιιιο !ιοιιονοΙοιιτιοο
ιιιιιτο Ιιιιιιοι·ιιτοι·ι ιι·ιιάοι·ο ιιιΒιιιιε, ιιοι·ι·οοιιε ιιΙι Πο νοιἰιι πιο ιιοιιιΒιιιιιιτο

ΑιιοειοΙιοιι οιιιιιιοι·ο ιΙιΒιιιιιιι οιπ, ρι·ιιοίιιιοειιιιο ριιΙι!ιοιιε ιιτοοοε ειι!ι Μαιο
οι ι'οι·ιιιιι ιιιι'ι·ιιιΠοοιιιιιιι ι·ιιιιιε !ιο!ιιιιι οι: οοιιιιι·ιιιιΜτ, ιιιιιιιο ιιι οιιιιιι!ιιιιι οι
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εἱπΒιιΙἰε ΕεεΙεεὶἰε ΜΜΜ ΒΙ!πε πω! !ἱιιεε Ιαιρει·ϊϊ Αιιε!ι·ἱεεἱ εοπε!ΜΜε
τεεὶτετἱ ωωιᾶενἱτ, εοιι!:ωι·ἰἱε απἱΒαεειιπατιε, ἱρεἱειμιε ετιρετἱοτἱΒτιε Πε
ωεπϋε ΧΙΙΙ. ΑροετοΙἰεἰε Εἱ!!ει·ὶε, ιμιἱΒιιε ει!! εΠεοτυω ᾶυιιι1ιιικε!ρωεεειι!ἱε
ΜΜΜ εκρι·εεεε ι!ει·οεεν!!, τπἰπἰπιε οϋεπιιι!!Βιιε. Με!Βοόπω οιπεπ: Μ
ἰετἰιιειιιο‹Η ρι·εο!Βιιε αειιι·μπάεω, ε!αιιεεἱιιεἰεοΙἰπιιΒἱ!ὶτει· Μ: οωιιἰΒιιε ε! Μπι

ΒαΙἰε Εειἱιιἱ ΒΜε ΒοεΙεεὶἱε Μ υπἰνετειι ΒΕτἱοτιε Αιιε!ι·ἱιιεε εει·νευόεω
Επι: εεεε νοΙιιἱτ.
Ι, Π: Μἱεεειε Ώσπου!! ιιοπιεπ Ιωρετε!οι·Εε ε6]ίε!ε!αι· Με ιι6ΜΜτε ίστ

ιαπΙιι -- Ε! ρω Ιαιρεο·α!α!·ε ποσα!! Ν., - εποε !Πεεω!ε ετἱτ·ροετ πωπ
Ποπεω !'οσωπι Βοωιπή ΡοιιτΠἱεἰε ε! Βρἱεεορἱ Βἱοεεεεαιιἱ.

Π. Π! εἱιιευΙὶε μι: απο!!! Μίεε!ε ν!!! εοΙειιιιιἰΜε πω! ΡετσεΜα!!Βιια,
ὰἱεϋπε ΜΜειι, φωσ!! ρω· ΒιιΒτἱοιιε ΙἱεεΒἰ!, εεευειιε εάάεται· ρω ωροπ
Εσω θοΙΙεετε.

Οτιπἰο.

Ωααειααιω απια!ρα!επε Παω, α! /απια!αε ω!!! Ν. Ιατρεεα!α!· πω!ε!·,

α!!! Τα!! αι!εε!·α!!απε πιεση!!! τε-αα!ααὐετααεα!α, υ!!·!α!ααι ε!!απι ααιπίπαι

ρε!·ε!ρ!α! ίπε!·εαιεα!α, αα!'ὐαε αεεεα!εο· ω·πα!αε υ!!!”ε!·ααι αιαπε!!·α !!ευ!!α!·ε,

πω!!! εαρεπαν·ε, ε! ω! Τε, α!!! υ!α, υεπ“!αε ε! υ!!α εε, α!·α!!'αεαε υα!εα!

ρεωεπ!!·ε. Ρετ Παα!!πΜπ ε!ε.

δεοτε!ε.

Μαπε!·α, Ρααι!πε, αααειασπασ αύ!α!α ιαπε!!!!εα, α! ε! πα!!ε Πα!

αεπ!!! Τα! εεη›αε ε! εαπαα!ι· |!απ!; ε! Ιαιρε!·α!απ! πεε!!·α α!! αύ!!πεαάα!π
απ!αιαε εαη:α:·ίηαε εα!α!ε, ε! ρετααεπαααι !η!απε!απ α//!ε!α!π, Τε ία!
α!επ!ε, αηαεαπαααε ρι·α/!ε!απ!. Ρετ Ι)ααιι'απαι ε!ε.

Ροποοιαιιιτιιιἰο.

Παω, Πααι!πε, α!!!α!!ε εα!α!α!!: /απια!α!π Τααπι Ν. Ιαιρε!·α!α!εω
παε!!·ααι α! απια!!αε !αεα!α!· α!!εεεε!3·, ααα!επασ ε! Εεείεε!αε!!εαε πω!!
αε!!πεα! !!·απαα!!!!!α!επι, ε! ρω! !ια!α.ε !εαιρω·ι“ε αεεατεααι α!! αε!ε!·πααι

ρε!·υεπτ'α! Ιιαετ·εά!!α!επι. Ρα· Πααι!παπι ε!ε.
ΩιιἱΒαε να!! Πι ΠἰοεεεεἰΒιιε νἱ8ιιἱτ Μοτειιιιε οοιιετιετυόο εεπειιιἰἱ Μ

ευρει· ἱιι Μἱεειε εοΙειιιιιἱ, ων!! ρω! ειιτἱρἱιουεω θοιπωι1Μοιήε, εϊνε με!
ι1Μαιιιιιι ΕνεπεεΙΕυπι, νετεἱειιΙιιω - Πααι!πε σα!εαπι /'αε Ιαιρε!·α!ατεπι
παε!!·ααι Ν. Ματιά! Με ἐκ Με, ααα !πεαεαυε!!αιαε Τε - Βι·πω εεάεω
εοπευετοόο ρεωτιιΒἱ!.

·

Π!. Η Μίεειι Ρι·εεειιιιεΗΠεΜοταπι ί'ετ!ε ν!. Π! Ρει·εεεενε ίπτει· Οτα
Ηοπειιι ρω ευιιετἱε ΕεεΙεεἱεω θι·6ΜΜε ε! «Ποια ρω θιπεεΙιυωειιἱε Μου
'στο Ιωρετε!οτε εεωω - θεεαιαε ε! ρω α!α!!σε!σει”οπο Ιαιρε!α!ατε πω!!!
Ν., α! Ρετ!!! ε! Πααιι'ααε παπα· είε! !!!! 8ε!!ίππι εαα!·απι αε.ε!.ε!!!'εεπι εα
ρ!επ!!ααι, ααα ραρα!απι ε!!! εασπαι!3·εαπι ααύει·πε! !π εαπ!! !πω!!!!α ε!
εαπε!!!α!ε α!! α!υ!πααι α!α!!απι ε! παε!!·ααι ρε!·ρε!αααι επεσα. θεεαιαι,
Ρ!εε!απιαε ματια. Η. Ζευα!ε.

θαια!ρα!εω εεναρ!!ε!·πε Βεα.ο·, α!!! πατώ· απιπ!!αε αε!εο·πα ρα!εε!α!ε
άααι!πα!·!ε, σ·εερ!εε α!! .4τω!!!αεαπι αεπ!απασ Ι!πρεο·ίααι, α! ε! Ταιρε!·α!α!·
@Με !αιρε!·απι!α, ε! ραρα!αι· βι!ε!!!εο· ο!!εαι'επεΙυ α!! α!α!·!ααι Τα! αεσπ!'π!ε
ε! !·ε_απ!” !!·απαα!!!!”!α!επι απαπ!αι! ρ!ε!α!ε εαπερ!!·επ!. Ρετ Πααι!“παπι ε!ε.
Π!. Ρτεεεοιιἰιιπι Ραεε!ιεΠε ειιΜε!!ιο Μπακ) Με ωτἱοπο οοι1εΙικ!εωι·:
ΡΜε!!!!ιατ εφε Τε, Πααι!πε, α! και |`ααια!αε Ταοε επιπεαηαε αετου!!

ε! αευα!!εείαιαπι ρυμα!!!αι απ!! απ! Βεα!!π!αιο Ραμ! ποσα!! Ν., αεε
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ποπ ρΖοτώεί.Μπιο Ιπυροι·αίου·ε :τοποσ Ν. @Με 2επιρου·πιπ εσποεσω, ίπ
Με ΡαοοΜΜπο ραπάιί.ο αε.αίάπα ρι·οτει·Ιίοπο πομπο, ρωοευ·παπε ε! οοπ
.ι·ει·υαι·ε «Ιἰρπετἰε. Ρετ Βοπιίπωπ οτε.

ν. Πι Ι.ιτοιιιιο Βοιιοτοι·ιιιιι «πιω «1ονοιιτιιιιι Γιιοι·ιτ ιι«1 ρι·οοοο, ιιιτοι·
νοι·οιοιιΙιιιιι - [Η ίπίσπίουο διιπο!αε Ξεο!ει·ίαε οτ«:. - οτ 81111111- (Η
υ·ερίοσω ε! ρΝπείρίοιι.ι - οτο. ο«1«1οτιιι· -- ν. (Η Ιπιρει·οτ«πεπι πο.στε·ωπι
επετο«Μ·ε «Ι:ρπεπ'ο. Η. Το πομπο: αστοί πω. - Ποιο ροοτ ΡοιιΙιιιιιιιι -
Πειτε ίπ ο«ϋτ«2'«πίπιπ οτο. «Ποτο νοι·ειο. -- θ:·επιτιο ρω Ροπ!ι7ἱοο πο.ι·2υ·ο
Ν. Η. Βοπιόπω.ε ο·υποετ·υετ οτο. ιιιιω ειιτιριιηιοτιιι· Ψ. Φωτο.: ρω Ισπ
ρεπιτυι·ε Μοτερ Ν. Β.. Ποπιίπε οαΙι·ωπ Με· Ιπιρει·ατοο·επι ε! ε.ο·οπ«Ιί πω
ίπ «Πε, παει ίπυοοαυετώπωσ Τε.

-
Βτπἰτμιο 8138010118 ριοοιοιιο, ιιιιιιιο«Ποτο

ροετ Οτοτἰοιιοπι ρι·ο Ρορο οὸῇἰοἱοτοι· «πω. ρι·ο Ιπιροι·οτοι·ο οιιροι·ιιιο
ιιοτοτο: 0ιιαεσιτπιπο, οπιπίρο!επο Πει”, π! /απια!πο 7'αιω· Ιπιρει·α!ω·
πατα· οτε.

Η” ιτο«ιιιο ρι·ο Ιιιιροι·οτοι·ο ΑοΒιιοτἱοοΕιιιο ρι·οοοε δοιιιιιε Ποιιιιιιιιιι
Νοετοι· τοπιο 1ιοτιιιιτ οτ οοιι11ι·ιιιονιτ, οοιι«μιο ἰι

ι

οιιιιιΠιιιιι [.ιιτιιιι Βἱτιιο Βο
ο1οοϋο ιιιϊι·ο Ι)ιτ1οιιοιιι Αιιετι·1οοοιιι εἱτἱο ι·οοιτοι·ι νοΙυἱτ, οιιιιιἰ ιιι ετιροι·ϊο
Ποσο ίοι·ιιιιιΠο νοτἱοτἱοιιο ρι·οτιιτι1το; εο1το τιιιιτ«ιιιι οοιιοιιοτιιιἰἱιιο, ιιτι1 Μο
τοιιιιε νἱἔιιἱτ, Ιιιιροι·οτοι·οιιι ιροιιιιι ιιι ριιΒΙ1οιε ρτοοἱΒιιο οοιιιροι· «τΙοοοτοιιο1ι

«1ιιρ11ο1 τιτιι1ο 1ιιιροι·«ιτοι·ιο οτ ΒοΒἱο.

Οσοι οιιτοιιι ΟοιιοτἱτιιτἱοιιἱΒιιε ΑροοτοΙίοιο οιιιιτιιιιι ο1τ, πο «ρι«ιο οι:
ειιη;ιιΙοι·ι Βοιιοτοο 8ο«Πο ρι·Μ1οΒιο ιιιιἰ οΙτοι·ινο τοιιτιιιιι Πἰοοοοιιἱ, Ροσ
νιιιο1«ιο νο! ΒοΒιιο οοιιοοοεο Μοτο. ἰιι οοι·ριιο ΜιοοοΙἱο οτ Βι·ον1οι·11 Βο
ιιιοιιἰ ιιιοοι·οι·ο 11«:οοτ; ιιτ Βοιιοι·οΙ1 1ιιιιο ρι·οοοοι·ιρτ1οιιι οοποπ ιιι 1ιιιροι·1ο
Διιετι·ιο«:ο 11«ιοΙιτοι· οτιτοιιιροι·οιιτ. ]ιιοοιτ Βοιιοτ1τιιο Με. ρι·οοοε ιρεοο απο
οσοι ρι·οοοοιιτι τ1ο«ιι·οτο οἀ3ἰοἱ οο1ιιιιι «1οΙιοι·ο ιιι Αρροιι«Ποο Μἰοοο1ἱο οτ

Βι·ονιοι·11 Βοιιιοιιι ρι·ο «11νοι·οιο Ιοοιο «Ιοετιιιοτο νοΙ ιιι ιιιιρρ1οιιιοιιτο Μἱο
"πιο ιιτ«ριο ΟίΠοιοι·ιιιιι ιιιιἱιιο οιιριιο«μιο Βιοοοοοιο ρι·ορι·1ο.
[πιο τιιιι«1οιιι Βρἱεοορἱ οοτοτἱοιιο 0ι·«1ἱιιοι·ἱἰ ιιι 1οοιο «·Ιοοοιιτοο Αιιεττ1οοοο

Βοιιιἰιιοτἱοιιἱ οιιτροοτιο οοι·τοιιι «1ο Με οιιιιιι1ιιιο 1ιο1τοι·ο ροοοιιιτ ιιοτιτίοιιι,
οι: ρι·ο οοΙΙιοιτιι«1τοο ιιιιιιιοτἱο Ροετοτο1ἰο, ρ1οιιοιιι ροι·Εοοτοιιι«ριο οιιροι·1οτιιιιι

«ριοι·ιιπιοιιιιι«μιο οτὰἱιιοτἱοιιιιιιι οΧοοιιτιοιιοιιι οιιι·οι·ο, Μοτο δειιιιιο Ποιιιἱιιτιο

Νοετοι· ρι·οοοοιιο νοΙιι1τ ι
ι δ. Β. οοιι€ι·οΒοτιοιιο Μπι «ιο«τι·οτιιιιι, οοιιττιιτἱἱιι

«μιΜιοοιιιιι«μιο που οΒοτοιιτἱΒιιο Βοιιιοο «Πο Χ. ΓοΕπιιοι·ιι 1800.“
Ο. Εριοοοριιο Α11ιοιιοιιιιιο «πιο. Ριιτι·1οι δ

. Β. Ο. Ρι·οο1οοτιιο.

Ε. δ Η. ΟοροΙτἰ, δ. Β. Ο. Βοστοτ.

Αιιιιιοι·Βιιιι€. Πίο Ραοττ'οαι'ίοπ Μ.: οοι·.ποΙιεπάεπ Πανε!. δ. Ο.
Βί!σωπι κι όεπ είπεείπεπ ΙΜ7οεσεπ θεοτει·πείοΙιο 1).

ο
) Πρ· «Πο Πέϋεει·ε Βι·ιίτοπ το: «Με Πεει·ετωπι δ
.

τ). ΙΜ. νοιιι 10.
οπο”. 1800 ιιιι Ποϊοε.ιαπΝαίτ ν. 3
.

1800, Ν. 8ττ1ο1ι. δ. 25 Π..
ορο: ο1ιιιο ονο1τοι·ο νοΙΙιειι€ονοι·οτ«1ιιιιιιο !ιοΕοιιιιτ €οιιιιιοτιτ.

τ
ι) Πρ· «Με ΖΗϋοεοε Βει2ππ ιοτ «Με Πανε!. δ. θ'. Βίτπωπ ιιι άει·
Ποποιο!οτία!-0ω·τεπάε οιι!› Ντ. 279-11 ΠοιοτΙ., 28. δο1ιι·ο. 1800
ρι·οιιιιι1Βιι·τ νοι·τ1οιι, ιιιιτ τ'οτροιι«1οι· οιιι1ο1τοιι«1οι· ΜεοΜ$111«:1ιοι· νοο

οι·«1ιιιιιιΒ :

1
) Πιο ιιι «11οεοι νοι·ποιοΙιιιιοε ιιοο1ι ιι1ο1ιτ οιιτοοιιοπιιιιοιιοιι 016οοοοιι "πρωι

πρ· ποσο, εο1ιο1«ι απο «Πο 1ιετι·ο1τοιι«1οιι 016οοοιιιιοΙδττοκ ιιι,ι;ο1ιοιι.
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Πει· ι”ι·οιιιιιιε Βιιιιι πιει· Ηει·ι·εειιει· εεε πιειιι ει·ιειιειιτειι ιιιιιιειιιιι·8ιεειιειι
ι·ιιιιιεε ιιιιπι ιιιι·ε ιιοιιειι νει·πιιειιετε ιιιιι ιιειι€ιοιι ιιιιπι Κιι·πιιιε ιιιιιιειι ιιιιιειι
πιω Αιιεεειειιιιιιιιις ιιιιι·ειι πιειι ·ι·ιπει ,,Αροε:οιιεειιε Μειεετιιι“ ιιιιπι σε Νεε
ιιιιιιε ιιιι·ει· ιιιι θιιιιοιι όει· ιιειι. Μεεεε ειι Βτειιπιε Βειιι·πιειιι. Αιιειι νιιι·πιε
:Με θειιετ "με ιιιιρει·ιιιοι·ε“ ιιιι ΔιιιιιιιιΒε πιεε Μιεεειε, ιιειιιι ιιι πιει· ιιι
ιιιι·ειε ιιεε θιιιιι·ι”ι·ειιεεε ιιιιιι ιιιι ιιι·πιεεοιιιιιιιι ιιεεειιειε πιεε θιιιιι·εειιιειεεεε
Μ· ειε νει·ι·ιειιτει, νειιιι ιιιιπι ιιιεοιει·ιι ειε ιιιε πιειιτεειιε Κιιιεει·νιιι·πιε Βε
Ειειιιετειι. Με πιειιι Αιιιιιϋι·ειι πιεε ιιειιι€ειι ι·ϋιιιιεειιειι Βειειιε ιιειιιεειιει·
ιιιιιτιοιι Κοιιιιτε εε ενειι'ειιιιιίι εειιειιιειι. σε πιιε Αιινειιπιιιιι€ ιιει· θειιετε,
ιιιιιιιειιιιιοιι ιιι ιιιι·ει· ιιιειιει·ιεειι ιι'εεειιιι€, επι' πιιε Κειεει· νοιι θεετει·ι·ειειι
ιιοειι ειιιιιεειΒ πι, ιιιιπι πιε Αειιιιει·ιιιιέειι εεε Τειιτεε πιει· ιιιιιι·Β·ιεειιειι
Βιιειιει· νοπ ιιειι Βιιιισειιιειι ιιιειιτ νοι·8ειιοιιιιιιειι νει·πιειι πιιιι·ιειι, επι νει·
πιει· Ψιιιιεειι ιιιιειι ειιιει· ιιιεείιιιιι€ειι ιιιιιιιειιιιεειιειι Ψειειιιι€ νοιιι Βε

ει·ιιιιπιει.

ιιι ιιειιι ιιιιειιειειιειιπιειι Πεει·ει:ε πιει· θοιι€ι·εεεπιοιι πιει· ιιειιι€ειι θε
ιιι·ιιιιοιιε «κι ιιιιιι ιιιπιιιι ιιιοεε πιιεεειιι Ψιιιιεπιιιε Βειιιι80, επιιιπιει·ιι ειιειι
πιιε Απ πιει· θοιιιιιιειιιοι·ειιοιι πιο Ι.ιιιιπιεειιιι·ετειι 8ειιιιιι νοη;εεειιι·ιειιειι ιιιιπι
:ιι πιειι Ρι·ινιιεε·ιειι πιεε ειιει·ιιϋειιεεειι ιζειεει·ιιειιεεε ιιοειι πιιιε νειτει·ε ιιιιι
ειιΒειϊιμ, ιιεεε όει· Ρει·επιιι πιεε ιειιεειιιιιιι€ειι Ηει·επιιιει·ε νοιι θεει.ει·ι·ειπ:ιι
ιιιιειι ιιι ω· Ιιι€ειιει νοπ ιιιιειι Ηειιι8ειι εειιεειιι, ιιιιπι ειιι Με ιιϋπιιιετ
πιειιεειιιειι ειειι ιιεειειιειιπιεε θειιει ιιι πιιε Βειιιε πιει· πιιιπιει·ειι θειιει:ε ειιι

εεεειιαιτει νει·ιιε.

ινε ειιιπι πιει· ιι·ϋετιιειιειι Ζπινει·ειειιι - ιιιιπι Πιιεει· ειιι·νιιι·ιιι€ει·
Κιει·ιιε ιετ εε εενιεε ιιιιπιιι ιιιιτ Πιιε. - πιιεεεε ιιειιε Ζεεεετιιιιιιιιιεε νει·ιιε
ιιιε Βειιπιε όει· ιιιειιε ιιιιπι 'ι"ι·ειιε ενιεειιειι πιειι νειιωι θεετει·ι·ειειιε ιιιιιι
ιιιι·ειι ει·ιειιειιτειι Γιιι·ετειι ιιιιτ ιιειιει· Με: ι'εειιΒειι ιιιιιι πιιιειι ιιειτι·εεειι,- πιεεε θεετει·ι·ειειι, - νειι ειιειιει·ι·ειιιι «Με ιιειι θι·ιιιιπιιεε;ειι πιει· ιιοιι
Βιοιι ιιιιπι όει· οιιι·ιειιιειιειι θι·πιιιιιιιε,

- ειιι ι·ιοι·τ πιει· θει·εειιιιΒιιειτ ιιιειιιε,
ιιιιιι εεε εειτνειιι€ει· επιιινει·ει· Ηειιιιειιειιιιιιε ιιι ιιεειο ιιει·ι·ιιειιει·ειιι Βεεειι
ειπιιι ει·ιιειιε.

Πει·ιιπι ιιιιιιειι νιι· ιιιιε ιιιι ΨεΒε πιει· Αροετοιιεειιειι Νιιιιειετιιι· Πιιε

ειι€εΒοιιιιιιειιε ι)εει·ετ νιε ιιιιτ Ρι·ειιπιε επι ιιιιι ΠειιΕ ιιεθι·ιιεει, ιιιιπι νειεειι
Με ειιι·νιιι·πιι€ε Βεειεοι·εεεειετιιοιιεειτ ιιιι, ιιι πιιεεειιι Βιιιιιε Με πιπιε Βιιιιι
ιιιιχε Με ιιειι·εΠε πιει· Ζιιειιιεε, πιιε ιιιιιι ιιει «ιιοιι ϋιι`ειιιιιειιειι θειιειειι
ειιιι'ιιιιειι νει·ιιειι, :ιι ιιειειιι·ειι.
ιιιειιεεοιιιιει·ε ιιιιει· νιι·πι πιει ιιι·ιιιιιι πιεε θεεειινιιι·ιι€ειι ιιιι επι Βε

οιιιιειι€ειι πειπ:

1. Ιιιι θειιοιι πιει· ιιειι. ιετ πιιε Οοιιιιιιειιιοι·ειιοιι πιεε Βιιιιπιεει'ιιι·ετειι
νιε ιιιειιει· ειι ιιιεειιειι.
Σ. ιιι ειιειι Ηοοιιιιιιιτει·ιι επινοιιι ειε Πει·ι·ιιιεεεειι Μ, νο εε ι·ιιιιι·ιΕ

ιιιιιεει8 εεεειιειιειι ιιιιιιιι, Με ειιιιεε πιειιι· ιιιιιιιιιι·ειι ειε οοιιωω ιιι·ο ιιιι

ιιει·ειοι·πι ιιι ιιειιιιιειι. Ψιι· ιεεεειι ιιιεεειιιε ιιιι εερει·ειειι Αιιπιι·ιιειιε ι”οι€ειι,
ιιειιιει·ιιειι μαθει. πιιιεε ειε ιιιιτ Βει·ιιι8ει· Αιιιιιιιιει·ιιιιε; μι” πιιε με Βεεε
(Μιεεει. Βπιιιι. 'ΗΕ. θι·ιιι:. ειι πιινει·ειι) Μ.

Ψειιιι ιιει ριιιι·ιοιιεπιιιειι Αιιιεεεειι «Με Τε Πειιιιι ιιιιιιιιιιιιιιε ειι€εετιιιιιιιι:
νοι·πιειι ιετ ιιεειι ιιειιι νει·ειιιει: ,,Βειιεπιιεειιιιιε Ρειι·ειιι . .“ ιιιιπι εειιιειιι
Βεεροιιεοι·ιιιιιι ειιιειιεειιειιειι:

πι. Βοιιιιιιε, ειιινιιιιι Μι ιιιιρει·ειοι·ειιι ιιοειι·ιιιιι Ν.

Β. ε: επιιιιιιι Με ιιι Με, εεε ιιιιοεενει·ιιιιιιε Τε.
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από απ όἰσ (απόσα ,,Πσασ, σα]πα ιπισσι·ισοι·όιιισ“ ποσα όισ πιο Ιιπρσι·ατοι·σ
απ£σι· σιασι· Καιαεσι ια εσαΙισσσπ.
3. Πισ οοπιπισπιοι·πτιοασπ πια αι·σαπασ από πια Βπιππαιασ όσι· Παει·

ανοσασ ιιιπό ασπιια πασα όσι· Τσιιαι·ααα ισα πσααισα, όισ όσα Ι)σσι·σι δ. θ: Β.
νοι·εσαι·σιατ, από όισ να» ααι· ασπασιασι·σπ ΒιπεσαιιααπΒ ΒΙσισαϊιιΠα ια ασ
ικιπόσισια Δαόιασασ ππεισαΙισεπσπ.

4. απ ασι Ρσι·πο!ααοπ όσι· ΑΠσι·ασιιιασπ-Ιιαππσι ια όσι· Ιπισιπασασπ,
πο πιπό πασα ασι ίαι·σι· Ααασταπε ια όσι· νοΙασηιι·ιισασ όἰσ πσασπ Ζαεατιισσ
σιπιαι·σιασπ, από ειναι· ασ ικανιεσασπ όἱσ Ύσι·σιασΙ: ,,όπιιε όα όἰσ Γσἱπόσ
όσι· ασια Κιι·σασ όσιιιιααιασπ κινοΙΙσει" από: ,,όιιιισ όα όσπ σαι·ιιαΙισασα
α'ια·ετσπ Ε'ι·ισόσπ από απατα ΒιαιΒασισ ασασπ ανοΙΙσει," σιππαιισααΙισα:

πι. όποια όπ αασσι·α Καισσι· ασσσαατεσπ σιιοΙΙσει,

Β. ανα· Πόσα όισα, σι·αϋι·σ ααε.
Νιισα όσαι ΡεπΙιπσ ΒΧΙΧ. ,,Ο (όσα, ιασι·ασ παί ιασἱπσ αιιισ·· από

όσιπ νσι·σιασΙ: ,,Ιιασεστ ααα αστσα απ· απασι·σα οασι·στσπ Ηιι·ισπ Ν.·· πιο
ασαιαεσιιι σα:

?δ
α

[Μεσα ααπ ασσσα Πα· απσσι·α Καισσι· Ν.,

Β. Ησι·ι·, πιασασ ισσα8 απεσι·α Καισσι·, από σι·αϋι·σ ααε πα όσια 'Προ,
απ ιινσΙσασπι να αεα όα· ι·αίσπ.
ΒπόΠσα πα πασα όσιπ θσασισ απ· όσπ Πρ" σιπιιασσαπασα όισ ασ

εοπόσι·σ οοΙΙσσισ απ· όσα Κιιισσι·: (ια απσαιισσασπόσι· Πσασι·εσπαα8)
ανα αιτισπ όισα, πΙΙαιασαι.ιασι· θα”, όπειει όσἱπ Πισπσι·, απεσι· Κιιισσι·

Ν., όσι· όαι·σα όσιασ Ει·αιιι·ιααπα όἰσ Βσεισι·απα όσπ Βσισασε αασι·απαιπισα
ααι, πασα απ πασα Ταασπόσπ καπσαπισ, όιιιπα σι· πια όσπασιασα, να: σε
ι·σσατ Μ, ασιασι·στ, Βαπόσπ από Βιιστσι· ικα ιπσιόσα, όισ Γσιαόσ πα ασπα
ασπ, από πα όα·, όσι· όα όσπ Ψσα, όισ Ψιιαι·ασα: από όσα Ιισασπ ααι,
ια θπιιόσ :ια εσαιαα;σα νσι·αιϋασ.
Βσί όσι· Ααΐπιιαπισ όισιισε θσαστε ια όἰσ Β.σιασ όσι· απ όἰσ Ιιαπασί

ααιπαι:σιαιιι· πασα απσσαασειισπόσπ σασίαΙα απται·Ιαια όπε ααιασι· ιιπιππω
,,θ Πο", όα Βσειιααιισι· ιιΠσι· Βσισασ, από ασσοπόσι·α όσα παι·ιει:|ισασα
Κιιισσι·ιαπιπε,·· από ναό πασα ασι όσπ παόσι·π Ι,ιαιασισπ όἱσ ιαπιαιισ
Για· όσπ Κιιισσι· πια όσπ πααιασαι· νοι·ασσσαι·ισασασπ θσασισπ πια ιπασασπ
ασια, σνσπανισασπ Ααόι·ασασ ἱα ασιόσπ Εππόσεερι·ιισασα αΙσισαϊιιαιι απασασα.
Παό επ ιπϋασ όσπα όσι· Ιπαιια όσα θισαστσει ααι θααι·α·σαιια παια σι·ίαΙΙσα,
όπιισ όσι· Κιιισσι· όαι·σα ,α_σι·σσα:σα Βάσια από όἰσ ΨϋΙασι· όαι·σα ασσι·σασπ
θσαοι·ειιαι ια εισισασι· Ψσιασ ααι· νσιασι·ι·Ιισααπα θοασπ από και· Βαασ
από ινοπιπιπι όσα Βσισασε ασαι·πασα! Αιπσπ.

σ
) Για· όισ ΒαΤσσοσ Βαόωσία Μ; όσπ οιιιασ Βσσι·σιαπι Θ
.

Ο. Βααπαι
νοπι 10. πω”. 1860 όπισα ΒΜασ·ι· όσα αίιισαϋ/!. Οτόαιαι·ία2σσ (Να. 18
νοιπ ,Μαιο 1861) όσαι ΚΙσι·ασ ααι· ασννιεσσπαιιΕισπ Βσπαιισαταπα πια:

Βσιασια από ιιααΙσισα πα όσόσ Καπασ όἱσεσι· Βαισσιιισ όισ ασιααασασ Ιαπ

αιεσ ποννοαΙ απ· όσπ Μσεπαασα να απ· όισ Αασπόιι παασσσαισασ. Πσπι
Βσσι·στσ €σιπασει ααι όσα αισπαϋα. θι·όιπαι·ιιι€ νοπ Βαόα·σα ανσασι· ια

Εσαι·όπσσ:

1
) απ @ποπ ιαίωασ Μ; να αιιιασι· απ όσι· ασ€ι·σα'σαόσα παπα όἱε

αισπ!ία σ'αιρσι·α!αι·έσ απ αιασασα.
π

2
) Ια ῇσόσι· απΙσαπσπ από Ραι·οσαιιιαπσπασ Μ, ιιοίσι·α σα όἰσ Βααι·ιασα

σι·αιιασιι, όισ Ου!!εσ2α απο !ιαρσια!πι·σ σ
!

πρι: πα ασΙιαισιι,

δ
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Ε
!) Επι· πια Μίσια Ρτααααπα2Μαα2αταπι /'ατ. Π'. ίπ Ρατικοααέ αππ πιτ

πιιπ Ρταατ.·υπωπι ραααΙιαΙα ίπ ποια... δαπα!α ινατπαπ πια παπα!
Εαππαπ θαπατα ααα παπι παιίοΙαααπαιι Βαιω απ πιιτ ιιααπαππαιι
ΒιαΠα παα Μαααπααπαα αιπέαΙααι.

.η Ιπαιαιαπαπ Μ ἱιι α... ΔΙ!ατπαιΙιπαιι-ΙΜαπαι πααπ ω.. ναται!ταΙ:
..Παπ πα παιι απτιαιΙιαπαπ ΚπαιΒαπ πιιπ Πιταταιι ααι.“ αιππαιιαπαπαιι:
Ν. Πααα πα απααταπ Ι(ιιιαατ αππ Ι(παιπ πααα!ιατκαα ατοΙΙαιιι;

Η. Ψιτ πιιταιι απ. ατπϋτα ααα.
Επαιιαο α: αααπ ἱα παιιι ΡαιιΙιιι, νιταΙαπατ ια π

α
τ

Ι.ιτιιααι πααπ παπι

.,ναιατ αιιαατ“ δαπαται καιω, ααπιἱιιαΙπιιτ πααπ παπι ναταιΙται τα πιιπ
Ραμ: αιιιιαααπαΙιαπ:
Ν. Βασικα ααα πω Πιτ απααταιι Καιαατ αππ παπα Ν.
Π.. Ηαι·τ πιααπα παπα απααταπ Καιαατ, πππ ατππτα ααα απι ΤαΒα,

πα παπι να Πιτ ιππ πιιιαπ. ·

Ζα ιιταΙαπαιιι Εαπα παει επιιαπίαΙΙα πιΜ'οΙααππα ΟααινπΙαπ αοεΙαια!ι
απι 8απϋτιεαιι (Μα παι· Απαιιπα αιαεααοπαπαι νιατπαπ ποπ.

π
) Επι· πια Βἱπαααα @παπά ια πιιπ Παατατ Β
.

Ο. απ. Ιπιρατιι Αα
αιτιααι ν. 10. ΙΞ'απτ. 1860 παταιαι ιιαπΙιαιτι πι ω. Οτπι`πα.ι αι'ταπ
Ζατα.τ απ υαπαταπίΙαπ ααταπι 1860 μια. 29 απ., α." οππα νναιτατα
νοΙΙιιαΒανατοτππαιια.

α
) Επι· πια Βαΐσααα θιιτΙ: απ: πια ΡαπΙιααι:ιοιι παα οπιπαπ Πααταταπι

8
.

Ο. Βαααιιι παταιτιι ιιααοπαπαπ ιια νατοτππαππαπία!!α ν. ι. 1860.

Ι. Απιπαι!. Ντ. 7 απται· παιιι 1. Μαι 1860 αππ παπαιαιαα ?Μπαμ
πατοτππωπα ατ!απααιι, ναναι Ντ. 1 ααπ 2 ιαιτ παα Ντ. 1 αιιπ 2 παιι
νοτιπαπαππαπ ΒτΙααααιι Πιτ πια Ι)ιπαααα Βαπνταια απαταιπαππιπιαα

(πιιπ Ααεπαπιπα παπα παἱ Ντ. 2 Πιτ ιια-ι πιο Ψοτια: απ ταεα ααα
ΒαΙααααιι αἱιιπ). Πααπ παιαετ απ: 3

) Βια ΟυίίααΣα Μ; αιινατιΕαπατι:
πια πιιιπατιΒα. πιιτ α... αιιιιιιααιι Αιιαιιαππια, παω ια α... πω.»
ιιααπ ,,παυί!ατα" αἱαΒαααπιιΙται ντιτπ: ,,πω·£αα ααρατατα.“ Ντ. 4
απαιιιιτ ἱτα Ψαπαιι€Παπαα πιιτ Ντ. 8 τα Βαπνναἱα ι'ιπαταια. α.. απο
παπα 5

) Βαἱ ιιττιοπααπαπ Αππιαααπ Μ πααπ πατ Απαιππαιια παα
Τα Παω:: ἰπαπππιασ, ανια πἱαπατ α... Ψαται!ιαΙ ααπ πππ Βαεροπ
αοτἱαπι αιπααααπαΙταιι:

Ν. Παιιιιιια ααΙναπι @ο Ιαιρατατοταιπ Νοαιταπι Ν.

Η. Βκααπι ποπ πι πια, ααα ιιινοπιινατιιιιαα τα.

Ντ. 6 ιιιιιιιιιιι: ιπι Ψαααιιπἰαπαιι πιιτ Ντ. 4 Πιτ Βαπνταιιι απαταια.

τ
) Για πια Παπαα.ια πω... Μ πιια πατώ. Παατα£. α. Ο. Βί!αιιιιι

παππαιτΕ ια πατ οατταιιπα Οοιιαιαιοτιι Ματτοιιο!παιιι [.αοαοΙιαιιαια
απ.. [.απαι. Η ααα!ααιααπαια. ααα. 1860 Ντ. 10. ααιΒαταΒι Μ
ίοΙαααπα νοΙΙιεαεανατοτπααπα:

,,απ Π: 0αιιααιιι ΜΜΜ ιιππαππα, ειπιιΠιιιια αει ΠΠ, παπα ια ΜιαααΙι
ιατατ Οταποιιαα απ πινακα, εαπ ιιιαατιιιτιοαα ,,Ρτο Βααα“ οαοαττιτ; ,,τα1”

.π ιΙΙαπι ,πιιιιιατα$οτ“ ιιιατααι απ, απιαα ια Οτατἱοπα πιω, νοααπαΙα ,,ποαιαα
αιιατατα“ ιπααττα παπι. ΟοΠααια παιπαπι ιαιπααα, μια ι:ααοτατα απατα
πα Βααταπ αππαππα ααα ..ια αιιιααΠα ιιατ αππαπι Μιααιιι να! αο!αιιιαιπαα,
πιαπιια ιαπιαιι, παιπαε μι· Βαπτιοατι Ιἱααπιι“ -- απαοιιαα πιαιαπι ια διαπι
παρπαιπαιιι, διπιιιΙιαιπαα, αι π'ατιια. Ρατ πω. αιιιιαιι πιηιοαΜοιιαπι πιιιιιιιια

π



0οπιοι·ι·ο1οπ: ΡΜ!. ποπ Ποστ. 8. Ο. 1111.πο ρπ1:Ι. ρι·οο1π. ρω Ιιπροι·π1οι·ο.

ποτοπιππι· ποπεπε1ππ1π1, ἱπ ποειιω Πἱοοοοεἱ π ΙοπΒο .πιω τοιπροι·ο ν1εοππ,

.πηρε 0πι·ι·οππ1ε πο πἱο 23. Ποοεπιπι·1ο 1846 Με. 3157 ..ι 29. Νονοπιπτἰο
1845 Πρ. 3015 11ι·ιππ1πο, νἱεοω οπ]ππ οοΙΙοο1π ρω Ιιπροι·π1οτο, οπο
πω.. π. 0ι·π1πιπ·1ο 1πιρει·πιπ, επιποπππ εε: ἱπ Μπποπ οοΙοπιπἰ οπιπἱοπο
ρω· πππιππ πἰοοπε Βοπππἱοἱο οτ 1'οπτΜο ροι·ω 1π Μἰοοἱο πιω πο1οπιπἱππε

οικω ρι·1νππο. πἰο πιπ.π11 Απεποποο1πι1 Ιιπροι·οποπο παμπ: 0ποπιποποο.
Πεπε ρωἱππο Μο οοπϋποο.πππο, Μαριε 0οΙΙοο1.ο ρω Αππποποοίπιο Ιππ

ροω:οω ποπο ρι·ποεοι·ίρ1ο. ρωοἰπτἱο ππιππο Βοπππἱοἱπ οτ ππω.. (επ
οορτπ Βοιπἰπἰοπ 1π Ριπιπ1π οτ ΜΜΜ ρτἰιποπ νο! ποοππππο ΟΙππεἱε) ἱπ Μἱεοπ

εοΙοιππ1. - ροι·ι·ο π1οϋπο πιππΙἰ οτ οποιπποποο ΑπΒπετἱεπἱιπἰ Ιπιροωτοι·Εο
Μπι ἱπ Μἰποἱο εοΙοιππὶοπο οιιοπι ρι·1νπ1.1π οππιοπππ ω., πἱεἱ τυπο 1οετυπι
ρτἰπιπο ω! εποππππο 0!ποπ1ο πω...
Ωοππι ροι·ω προπ ποπ ποπ νἱΒποτἱτ :ποπ οπποππὶ είναι ροε1: Απή

ρποπππι 0οιππιιιπἰοπὶο, ε1νο ραπ ιπππιππι ΒνππΒοΙἰιιιπ, ἱΠοπ1 νοι·ο1οιππιπ

..Ποπππο οπΙνοιπ πιο Ιιπροι·πτοι·οπ1“ οπο., πἰπο ω! πιοπτοιπ ποροι·Ξοι·1ε Βο
οι·οπ, οοποποτππο “Με ἱπττοπποοπππ ποπ οπτ; πτππι τοιποπ πιπποπτο σοπ
ευεπιπ1πο, οππτπππἱ π1οοπε ΜΜΜ οτ οποιπποποο ΑπΒπετἱεεἱπιἱ Ιπιροωτοτἱο.
ποεοΙιππ Μἱπεπ εοΙοπιπἱ, πγιππιππ ..Το Ποιιπι“ 1ΙΙ1οπο οοΙ›_ἱππΒοππἱ ρυπο
1'πιοπι νοπποπΙππι: Βοπιίπε :ΜΜΜ Με !ωρα·αι'οπω Νο.ππ·πιπι Ν., επιππί
ποπ ίπ ω, παει ἰπινοοαυετἰπιιιε Τε°° - μου!. ἱπ ιποπἰο 0πι·ι·οπππο πο
Με 28. Ποοοιποι·1ο 1848 Ντ. 3157 ρι·ποεοι·1ρτππι περιπου.

πι! Μ. -- Ρι·οοοε Εἱ£ππἱἱπ 0ιππ1ιππ Βοποτοωιπ οπποπππο, πππ ἱπ ρω
οοεοἰοπὶποπ ίοπ1ο 8. Μπι·ο1 οτ ίοι·11ε Βοεπποπππι, «μπω οτἰπιπ ἱπ πονο
ποπ1οπο ροπιοπἱπἱππἱο, οποποε ίΠο.π Εἱτππἰπε οιππ ροριπο ι·οοϋπι·ο οοπ

τἱΒοτἱτ, ἰπἰοπ1πτο νοι·πποπ1ο εεοποπτοιπ ἱπ ιποποιπ ι·οοποπππο πω:
Ηἱοι· ίο!εοπ π. Γοι·ιποΙπ ἱπ ποι· Εππποοορι·οοπο. πἰο π. ποοι·εοποπ

:κι πω... 8!οποοπ.
Ποπἱοπο οποοι·νοιππο, ποπ νἱἔπἱεεο ἱπ ποετω Ατοπἱπἱοοοοεἱ οοποπο

τππἱποπτ, πορΠο1 πτοΙο Ιπιροι·πτοι·ίο οτ Βο8ἱει ἱπ ριππἰοἱπ ρι·οο1οππΙπιροι·π
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οοιιιιιιειιιοι·εΠοιιειι ειιΙΙιεει: εε νετετε!ιι εε εἰε!ι νου εεΙΙιει:, Μ” ει. 0ο!
Ιεειε "σε εε!ιοιι ιιιιι Ρε!ιιιεοιιιιιιι€ε ειιιίεΙΙη - ιιιιεεεΙΙιε @Η ιι

ι όεπ
ΕιιΙΙ, νεου άει· νιει·ιε Λάνειιτεοιιιιιεε ιιιιι άει· Ρῷι'ἰἰα Να!ο”υίία!ίε ΡεΜπί
ειιεειιιιπειιιι·ιΠ0. -
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π
ι) δειιιιπ-εειιειι ειε Πε· πιει Αιιι·ειιιεεε πιιεεπ·ι· θειιεειε εε «ιιε ιιιιι·ιΒεε

οι·πιιιειιεε εεε θπιιιιιιιειιιει·ειιεεεε πιει· Μεεεε πιιε ι·ιτιιειιε Ρ«εΒει ο: ι)ιεειιπιε
εετ μια ειιιιιεε εειιιιιιειιιει·ειιεεεε ερεειειεε ει; ετιειε εειιιιιιεεεε, ειιεε
εεειιιιπιε νει “πιο ιεεε επι«ιειι«ιπιε ρι·εεεει·ιεεει.ει·. ει ειιιιι ειιιε οι·ιιιιε
ιιιιιιιε «

ι
εερει·ιετιιιιιε ρι·εεεει·ιριιε εεεεειιιι: ι·επιιτειιπιε πιει ει·«ιιιιε εεει

ιιειειιιι, ι·εερεειιι ιιπιιιιπε επι πιι€ειι.ειειε ει·ειιειιειιι, ιιι·εει ι·ιιι›ι·ιε«ιε Βειιε
ι·πιιεε (Μ. ΝΠ. Ν. 5.) -«ιε ει·ιιιιιε «ιοιιιιιιειιιει·ιιτιειιειιι «ιε«ιεει. -- Ρι·εριει·
εειιιιιιειιιει·ειιεεειιι ιιιιρει·ετειιι ιιειιε ειιε, ιιεπιιιε τει·ιιε, πμιεε ιιειιιιειεεεεει
ποι ΜΜΜ: ρι·ερειιι1ει·, ειιιιιιι πιειιετ.

Νεει ιεεειωειεεεεεεειεε θειιειειει·ιεει.

Ρε!ει· Κι·ε]ει, ει. ε.

θεεει·εινιΕει·.

Ρι·εε ειε 11. Γειιι·εει· 1861. .4ιωεω Ηει·π, ει. ε.
ι

(ιεεειειπιιι·εεπει·.

ε) Πε· ειε Ει·επιιεεεεε δα!ειαι·ρ επ εεε Με. Πεει·επ. 8
.

Ο. Βιτειιιιι

ιιειιεεει εεεειιειι ιιιι νει·ει·πιπεπειεία!! 1880 Νι·. νε. Πιε εεε
Βει;ειιειιε νειιεεεενει·ει·πιιιειιΒ (ε. ε. Ο. 8

.

88 Ε.) ετιιιιειι ιιιι Ψεεειιι
ιιειιεε ιιιιτ «ιεε Νι·. 1

,

2. 8
,

4 Με 6 (ειιτει· Αεειπιεεειιε πιει· Ντ. 5)

πιει· Μι· σε Βίϋεεεε πω:: ει·ιεεεειιεε @Με εεε ε) σει-ειε.

Ε
) Με πιιε ιιιεεω δαππ·2-Ρϋ!!επ ιει εεε Πεει·ετ. δ. Ο. Πιτ. ρι·ειιιιιι

ει" Με πιει· θεπείεΙει·ία!-θιω·εκπιε ν. δ
. 1860 Νι·. 7 ιιιιι πιει·

ι“ει€ειιπιειι νει!ειιριεει·επίπεπε.·
“

1
) ιιι πιειιι θειιειι Μιεεεε ει πιει· Νιιιιιε Βι·. Μειεειπιτ «ιεε Κειεει·ε εε

πιει· 8τειιε Με ειιτει· πιει· ιι'ει·ειει: ,,εεπι εειιι ιιιιιιειε πιο Ρειιε ιιο
ειι·ε Ν. ει Αιιτιειιτε ιιεειι·ε Ν. ει' Μιρει·α!ει·ε ινωω Ν. ει ειιιιιι
Με ειε. ειπ:.“ ειεεεεειιειτειι.

Σ
) Με πιει· Ψειειιιιε «ιεε ιι. Πεει·ειεε ει ω «ιιιειι Ηοειιιιιιιτει·ιι εεπι

Ριει·ι·ιεεεεεε σε εεειιετειιεεπιε θεί!εεια μη: Ιειρει·α!ει·ε εε πιιιειι
ιειιεε Τεεειι, εε «ιειιειι πιιεε σε Βιιιιι·ιιιειι εεετειι.ειι, ειεεειεεειι.

Οιετιε.

Ωεεεεεειεε, ειιιειρετειιε ι)εεε, ετ ίειιιειιιε ιεεε Ν. ιειρει·ιιτει· ιιεε1ει·,

πιει Με ειιεεπετιειιε εεεεεριπ ι·εειιι Βιιιιει·ιιεεειε, νιι·ιειειιι ειιιιιιι ειιιειεει

ρει·ειιιιιιτ ιεπιι·ειεειιι«ι, πιειιιιιε «ιεεειιιει· ει·ιιετεε νιιιει·ειιι ιιιειιειι·ε πιενιι.ει·ε,

ιιεε1εε εεεει·ει·ε, ετ επι ω, «μι ω, νει·ιτεε ει ειτε εε, ει·ετιεεεε νειειιι:
ρει·νειιιι·ε. Ρει· ι)ειιιιιιιιιιι ειε.

8επιι·ει«ι.

Μειιει·ε, ι)ειιιιεε, πιιιεεεειιιεε ειιιετπι εεεετιιιεε, ει: ετ ιιειιιε Πιιι8ειιιιι
τει εοι·ιιεε ει εεεεειε ιιεει; ει ιιιιρει·επει·ι ιιεειι·ε επι ειιιιεεε«ιειε εειιιιεε

εει·ιιει·ιεπιεε ειιιετεει, ει εει·εεειι«ιειε ιιιιειιετειιι ειιιειειιι :ε ιει·ειειιιε εε

εεεπιεεπιεε ρι·ειιειειιτ. Ρετ ι)ειιιιιιειιι ειε.

Ροετ«:ειιιιιιειιιε.

ει” ι)ειιιιεε Οιιιετιε εειειπιι·ιε ιιιιιιιιιειε ιεειιι Ν., ιιιιρει·ετει·ειιι
ιι«ιε1ι·ειιι, εε ειιιιιιιιεε 1εεει.ει· «ι«ινει·ειε, «ιιιετειιεε ει εε«:ιεειεειιεεε εεειε
ειιιιιιεε.τ ιι·ε.ιιπιειιιιτειειιι ει: ιιεετ ιιειιιε 1ειιιρει·ιε «ιεεει·εειε επι εετει·επιιιι

ιιει·νειιιετ ιιεει·επιιιιιτειιι Ρετ Πειιιιιιιιιιι ειε.

η ε
. ε. ε. ε. Πω. Με, 1?._Αεε. ιεεε.

· 25 ε
'
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3) επι Ιιε111Βοπ 0πετ1'τε1ταΒε πι πετ Πίστα Ρατεσαπτ10ϊι·π2στατα 1ετ
ετνἱεοποπ πετ 0τετἱο ρτο εαποτἰε ΒααΙοεἱεε οταἰπἱπαε από πω”
ρω θετεοπαιπεπτε, τπἰτ ΨεΒ1αεεαπτς ποτ απ ΜἱεεεΙα νοταπα1|1απεπ,
π.. 1π αστα π. Πεατετα πετ 8. Ο. Β. ποεοἰαππατε 0τετἰο ρω Ιπτ

ρετατοτε αἱπ:αΙοΒεπ: )
0τοπιαε σετ ρω ΒΙοτἱοεἱεεἱιπο Ιπιρετατοτε ποεττο Ν., ατ Ποαπ

οτ Ποππππε ποετετ πετ ΠΠ εεκ11απι εαεταπι πεεἱεττὶαεπι εερἰεπτἱειπ,

ααε ρορα!απι .τα αοπιιπ1εεαπι 8αποτπετ ἱπ οιππἱ _ῇπετἱτἰε ετ εππα
τ1τετε ει! αἰνἱπεπι ρωταω ετ ποεττεπι ρετροταεπι ρεαεπτ. Οτεπταε.
ν. ΈΊεοταπιαε μαπα. Η. Επειτα.
Οιπατροτεπε εεπιρ1τετπε Παω, ααἱ τεεπἱε οπιπἱπαε επτετπα

ρατοετετο αοτπἱπατἱε, τεερἱοε πι! Ααεττίαααπτ Μπ18ππε 1π:ρετἱαπι,
πτ ετ Ιπιρετατοτ @Με 1ιπροταααο, ετ ροραΙπε παο11τοτ οποα1οπαο
επ €Ιοτ1επι ταἱ πατπ1πἰε ετ Βιτρώ τταπααΠ|ίτπτετα απαπἱπιἱ ρίετατε
αοπερἰτεπτ. Ρετ· Βοπιἱπαπι στα.

4) Απ: 1ιο111εοπ Οπετεπιπετπ8ο ἱετ Με Ρ:·πει:απσ'απι Ρα.π·ΙιαΙσ 1π παππ

εταπεπι1ετ Ψεἱεε τα εοπΙἱεεεοπ:

Ρτοαατπιιτ απο το, Βοιπἱπο, ατ ααε τ'απιαΙοε ταοε απιποπτααε
α!ετπιπ ετ πονατ1εε1τπαπτ ρορπ1απ1 πππ ααπ: Βεατἱεεἱτπο ?αρα ποετω
Ν. που ποπ Β1ατἱοεἱεεἱιπο Ιτπρετετοτο ποεττο Ν. ααἱετο τετπροταπι
ωποεεεε, ἱπ Με Ραεοπα1Επαε ΒιιααΠε αεεπ1απ ρωτα:τ1οπο τεμ",
εαποτπετε ετ εοπεοτνατο α1Βπετἱε. Ρετ Ποπιἱπαπι στα.

Με απατα ίοΙΒοπαε Ντ. 5 πετ 8τ. Ρϋ1τπετ νο11τεαΒενετατι1παπε
ετἰππατ 1πι ΨεεοπτΙἱαποπ αποτα1π ππτ Ντ. 4 αεπ πασα εαπ τ. τπἱτΒετπεἱΙταπ
Βαϊτιπετ νοΙΙ:απενετοτόπαππ.

Ι) Επι· απο δει·Ι:ααετ· Ι)ίασετε ἱετ ααε Πεατοτ. δ. Ο. Βἱτ. ρωπτπΙΒἱττ
τπτ Κίτι:Ιι!. 7ετατάπαπρα5!α!Ισ 1880 Ντ. ΧΙΙ. δ. 43-45, πι1τ εἱπετ
Ψα!!παρουετατάπαπρ (δ. 45 Π.), ενε1απε απ Ψεεοπτ11απεπ τα Ντ.
1--3 πατ Ντ. 1 . 2 α... απ· απο Β16οοεο Βπϊκπ (πασα εαπ ε) τα
Ντ. 4 από 5 τπ1τ Ντ. 3 ααι! 4 πετ τπτ π.. Β16οεεε ΒαιΙωσία
(πατα εαπ ο) ετΙαεεαπεπ νοΙ1ιαεεοταπαπ8 αποτα1πεττιππιτ.

τα) Πα· :Με Ι)ίϋα·σε δταΜωείστεπόπω ἱετ Με ,,πατπια ἱπ τοα1τεπι11ε

ρω Ααραετ1εε1ιπο Ιππροτετοτε ραπΠαΕε ρτεοἱπαε πατατα” ρτοιπα181ττ
τα αεπ |.ι”ι'α·πε επομ·ίτ'ι.·αε ε2 α/|Μασαε 0ν·άι“παπ'αΙατ τω... «Επε
τωί.τ κ1ίύα-Βερα!επείτ αππο 1860 απτοτ ω.. 2. .Ναί 1850 με.
49-55.

π) ?τα τα.. Βίϋι.·ετε δεαΜπιαι· 1ετ απ. ΡτοτπαΙΒατἱοπ ο!ιπο Με Πατάω
ρεπεπαο νοΙΙιαπενετοταπαππ ρ;εεοποπεπ ἱπ αεπ Ζίτσα επσ_γι·Μπε
1800 Ντ. 12. -

ο) Ρατ απ: Βίϋπε.τε ?τυπικα ἱετ μπε ..πατατα στα." ἱπ ποτ ()'απ·επάα
Μ. Α. Π. 1800 ραπ. 105-107 ααι Επειτα Με απ. ΑΙογεἰαε
(21. δαπἱ) ρωιπα181ττ, από πα Βαρη πεε τΠεεεε Βεπτετ. δ. Ο.
Βπ. αποτεεπάεπι1ε 8απω1ποπ Με ραρετΙ. Νππτἰαε τοπ Ψἱεπ ωιπ
25. ΑρτΠ 1800, ααι! πατα αεπ: Βοετοτπιπ εοΙπετ π... Ζα!είπίπ.·Ιιε
Ψυί!εαρωετοτόπαπρ (ραπ. 108) τπ1τπετπα11τ. πατατα ΙαπεΙτ (πατα
Ντ. ε, π, ο, α) Μ: Ψοεοπτ11οπεπ πιἱτ σ... απτετ Ντ. 1. θ

»
,

4,

6 απ· Με ΙΗϋποεα θατΙ: @ποπ εαπ ο
) ετΙεεεεποπ Ετ18.ατοταπε

ϋπατοἱπετἱπτπιτ. . ·
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Ε. Απι·εππε πεεεπ·ι·. Βίπε!ιπί'ε Με πεπ Κιείπει· ή.
Πίε πειπ πετει·ι·. Βείείιει·επιε ιιππείιπι·εππεπ Μείι·οποίίωπ πππ Βίειπιπί'ε

ίιππεπ Βι·. ίι
.

ίι
.

προετοίίεείιεπ Μπίεειίίτ είπε Απι·εεεε ίίπετι·είοΜ, ιιιιε

ενεΙείιει· επι· ίεπε 8τεΠεπ ίιίει· πιιείιεπεπ :τι εοΠεπ 8Ιειιπειι, ενεΙείιε Μι·

πεπ νει·πίίίτπίεε πει· |ιππιοίίεείιεπ Κίι·είιε ίπ θεείει·ι·είεΙι επιπ 8ιππιε
πππ εείπει· νει·ί'πεειιπε· πππ :τι πεπ ίιπ Βείείιε πεετεπεππεπ, νοπ πει·
ίιππιοίίεεπεπ Κίι·είιε πετι·εππτεπ Οοπί'εεείοπεπ πιιιεεπεπεππ είππ.

”Βοίιοπ Πίππετ πεποεεεπ πίε Ρι·οί:εείειπίεπ ίπ Οεείει·ι·είείι ίεπει· θίΙείείι
πεπ πει· ροΙίτίεείιεπ πππ ίιίίι·πει·Ιίείιεπ ΒεεΜε, πιιί' ενείείιε είε Με πεε
Μ. ΑπίΒείε π: πεπτεείιεπ Βιιππεειιετε ίπ πίίεπ Βιιππεείίίππει·π Δπερι·πείι
!ιεπεπ, πππ ει·ί'ι·επίεπ ίπ Βεπι·είί πει· Βείί8ίοπείίπππΒ είοίι είπε: Β'ι·είίιεί8,
ενείοίιει· πίε ΚιιτίιοΙίΒεπ ποείι ίπ νίείεπ ρι·οΕεετεπιίεείιεπ Ειίππει·π επί
Βείιι·επ. Νεπει·ίίε!ι ίπ πιιε θεεετε νοιπ 8. Αρι·ίΙ ίίιπεπ πίε 8εΙΙιετ
επίππίπίιείτ ίπ νει·ενείίιιπΒ ίίιι·ει· ι·είίπίπεεπ ΑππείεΒεπίιείκεπ πεείι είίεπ

ΒίείιίππΒεπ ίιίπ πεείεΙιει·τ πππ είπε Β'ι·είίιείί ε" Βενι·εΒιιππ είππει·ι'ίππιτ,
ενείε|ιε ενείί:ει· πείεΙιτ είε _ίεπε, πίε πεπ Κιιπιοίίίτεπ Ει·ιιίτ πει· πεετείιεππεπ
θεεείπε πππ νει·ίι·ι'ίΒε επποπιπιπ Πίε ιι·ειι€είιοι·επιπετ Ππιει·εείείιπετεπ
ίιπππεπ πεπ Ψππεε!ι πίείιτ ππτει·πι·ίίείιεπ, Επεσε Μα_ίεε!πί πιπείιτεπ Βίείι

Μπομπ ίίππεπ, πεί Αιιείίίίιι·πη πεε θεεεπιιεε πεπ επχε·πίπππι!ίεΙιεπ νω
Ιιέί!!πίαι·επ πω. πππ πειπ είπει.ίπιιπίπεπ Ψππεείιε είπεε πετι·επεπ, πίεπει·π
νοΙΕεε ίιιιΙπνπίίε Βίίοίπείείιτ επι εείιεπίπεπ α), ίίίιι·ίπεπε ίπιίιεπ είε πίείιί ππε

θει·ίππετε πιιπεπεπ είπεπενεππεπ, πω: πίε δ'Ιιι·ίσΣεπ πω· απρεπαφίει·Ιιεπ
πππ |ιεΙυεΜπλεπ Βεπεππίπίσεε.ι· ει" πείξει'ποεπ Αππείερεπίιεί!επ παώ π”
θι·αππσά!πεπ Παει· Βεδο:ςππι αππε!ιιππει·8 οι·ππεπ, πππ πίε.ι·είπεπ ε£ααι'ε·

πιΕφετί2:.·Ιιεπ ΒεοΜε επίε άσε Κα!!ιο!ι“Μπ εεπίεεεπ. Εε πππ: επει· επείι
εοΙείιε πίε Βείίείοπ ίιείι·επεππε Απε;είεΒεπί·ιείωπ, πεί ενείείιεπ ΚππιοΙίπεπ
πππ Ρι·οτεετιιπτεπ ποπιενεππίε ιπίι: είπιιππει· ίπ Βει·ίίίιι·ιιπΒ ίιοπιπιεπ. Ηίεετ
είε|ι είπε ΒίοΜεείιπιιι· ίίππεπ, ππι·οπ ενείε|ιε ίιείπε ΤίιείΙε επίι·ίεπεπεεεπείίτ
ενει·πεπ, επ επτεπι·ίοΜ εε πεπι θείε£ε πει· Μίίπε πππ πεε Ψοίιίενοίίεπε,
ενείοίιεπ πιιείι σε 8ι·εππείιοι·εεπιετ Ππτει·πείείιπετεπ 8εννπίιι·τ ινίίπεοίιεπ,

πεεε πίεεείπε ίπ Απευ·εππιιππ €επι·επίιτ ενει·πε.· ΑΠείπ πίεε ίετ πιιε Αειιε
εει·ετε, ν” πίε Ρι·οτεείππτεπ νοπ ε" ΒοΒίει·ιιιιΒ Επει·ει· Μα]εείιϊ8 νει·
ίιιππεπ ίιϋππεπ. οίιιιε ί!ιι· πίε εοππει·πει·ε Ζιιιπιιτίιιιπι.; επι ετεΙίεπ, ιπίί

θει·εείιτίΒίιείτ πππ Κίιι€ίιείτ ίπ Ζπεειπιπεπείοεε επ πει·πίπεπ.
,,νίίεππ πίε Ρει·τεί π" ΒεινεΒιιπΒ νοπ Επετει· Μα_|εί!Ζί2 νει·ίειππί,

πεπ ίιππιοίίεείιεπ οίιπι·εΕτει· πεε Κιιίεει·πιιιπιε θεετει·ι·είείι επ νει·Ιειι€πεπ,
πιο ίετ πίεε πίείπ ππι· είπε νει·ενεεεπίιείι, εοππει·π εε επιίιίιίί; πποίι είπεπ

Ψίπει·ερι·ποίι: ενώ! πίεεείπε Ρπι·ίεί πίε Βεπίει·ιιπι.: Επει·ει· Μα_|εείπί οίιπε
Ππτει·ίπεε επί πειε Βείειιίεί νοπ Βππίπππ πππ Ρι·επεεεπ ίιίπενείεεί. να·
·ενεπίπεπ 'Γεπεπ, π5ίιπΙίείι επι 19. Αρι·ίί πίεεεε πεί·ιι·εε ει·ίιΙίίι·τεπ πίε επΒ
Ιίεείιεπ Μίπίετει· νει· πεπ: νει·ειιπιπιεΙιεπ Ρει·ίππιεπίε: Εππίπππ ίιπίιε "Με
εε!ιι· νίεΙε Βιιπιοίίεείιε Ππίει·πιεπεπ, εεἱ ιιίιει· είπ ρι·οτεεπιπείεεΙιει· Με”.

ή νοΙΙετίΐιππιἔ πιίτεείπείΙ$ π. Α. ίπι 2ίΙαίιι·πει·-.Ιοιιι·ιι. Με., Π. ΜΝ. 143 π., πω.
πω. 2ίί ε.

ε) ίπ πει· $ίτιιιιι€ πεπ παπι: Πιιίει·ίιιιιιεεε νοπι 19. παπί ί8θί πεππίινοι·τετε πει·
Μίπίείετ δι·ππιει·Μιμ πίε Ιπτει·πείΙιιτίοιι Ρί'ι·είεεείιπει·Έ πειίίμίίείι πει· Ρι·πίεείππτειι
ί“ι·ιη;ε πιιίιιπ, πιιεε είπε Επίεει·Ιίεπε ΕπιεείιΙίεεειιπΒ πεπ Ψυι·εοίιίιη; πεε Τίι·οΙει· Μπι!

ιιιΒε ιιΜείιπε πιιπ πίε πωπω» Βείιπι·πε ετιιιιιίιπε, πειπ Ρι·οτει€επτεπριι€επτ (πι. επειι
Αι·είιίν πι. νι. 5. ΣΗ π.) ΛεΙιτιιπέ πιι νει·εσίιππ”επ. Υπ!. πω». Ε!. Ντ. ΙΜ Π. ΨΗιΙ. ΜΒ.
8. ίίιπίιέεπε επιπι οπεπ πίε Βιιπι·ίΙι ΙΙο2ε!είπ πεπεπ Βππε πωπω Μ. Π. 8. 869 Ε.)



. 390 Ο ο” ο ι· ι· ο 1ο ιι
ι “απο ποι· ποιπ Βοιοιιει·πιιι οπποιιοι·οιιποπ Βιεοιιιιιο.

ι

Ποοιι ιπ ποπ οιιι·οριιιεοιιοπ Βοοιιιππποπ θι·οοειιτιιππιοπε ιοιιοπ ποιιοπ 22
ΜιΙιιοποπ Αποιιοιιποι·π, Ρι·οειιγιοι·ιιιποι·π πππ Μοιιιοπιειοπ ο Μιιιιοποπ Κοιιιο
ιιιιοπ. Βιο ιιι·οπεειεοιιο Βοοιοτιιππ ιιοιι·οοιιιοι Ρι·οιιεεοπ πιο οιποπ πισω
ειοπιιεοιιοπ Βιιιοι πππ ιιιιπποιι; ιιοι ιοποι· θοιοποπιιοιι πινει· πιοιιι οιιπο να·
ιιιοιιι, ιιιιοιπ ιπιι ει·οεεοπι Νιιοιιπι·ιι«ιτο ιπ «ιιοεοιπ διππο. ιιι ποπ ιιι·οπε·
ειεοιιοιι Βιιπποι·π ιιιιιοιιοπ ιιιιοι· πιο Κιιιιιοιιποπ ιποιιι· πιο οιπ υπο ποι·
ΒονϋΙποι·ππο οπε: ποππ ειο ιιοιι·ιιποπ ειοιιοπιιιιιιιι πππ πιο Ρι·οιοοιιιπιοπ
οικω ιιιιοι· ιοιιπ ΜιΠιοποπ. Βιι€οποπ ιιιιιιοπ πιο Ειιπποι·, ννοιοιιο πομπ
«πππ ιπ ποπι Ποιοιιει·πιιιο νοι·ιτοιοπ ειππ. πιιιιο ιιπ 20 Μιιιιοποπ Κωσ
ιιικοπ πππ πιοιιι «πιο 800,000 Ρι·οιοετοπτοπ, ιποΙοιιο ιιιοιπιιι οιπο νοτ
επωιιοπιπ ιποιπο Μιπ«ιοι·πιιιιι ειππ. ιπι πιιπποπ Κοιεοτιιιιιιπο οιοιιι: ποπ
νοιιπ1ιππι επι ιιιιοι·πιππε ιιπποι·ε; ποπποοιι ιιιοιιιοπ πιο Κοιιιοιιιιοπ ππ
πιοιοιι πιοιιι· Με πιο Ρι·οιοειοπιοπ ιπ ιιπΒιιιππ, Βοετιινιοιπο ποππ πιο ιπ
Ρι·οπεεοπ, πιο εοιιι· ει·οεοο Μοιιι·πιιιιι ποι· ΒονιιιΕοι·ππ8. Ψιο, πππ (Μποτ
ι·οιοιι εοιιιο πιοιιτ οιιοπ πο οιπ οιπ ιπιιιιοιιοοιιοι· Βιιιιιι εοιπ, πιο Εππιπππ
πππ Ρι·οποεοπ οιπ μ·οιοειιιπιιεοιιοτ'ι οι εοιιιο ποπι ιπιιιιοιιεοιιοπ Κιιιεοι· ·
νοπ θοειοι·οιοιι, ποπι ιιι·ιιοπ πππ ιιπποι ποι· Βοιιιιιιιιοι·ι·οπ ποι· πωπω,
πιοιιι Βοειιιιιοι εοιπ. ποπ ιπιιιιοιιεοιιοπ Ιπιοι·οεποπ πιοεοιιιο Βοιιοιιιιιπε
:τι οοιιοπποπ, ποιοπ πιο ιιι·οιοειιιπιιοοιιοπ ιπ ΒπΒιιιππ πππ Ρι·οπεεοιι
ειοιι οτιτοιιοπ? Πιο Ρι·οι:οετοπιοπ θοειοι·ι·οιοιιε ιιοεπεεοπ εοιιοπ ιιιππει
πιο ειοπιειιιιι·ποι·ιιοιιο θιοιοιιιιοι·οοιιιιπππο ωιιπιιοιΒοι, ιιΙε οι: ιιοι ποπ
Κιιιιιοιιικοπ ποε ι”ι·οιοπ ιιππιπππε εοιτ ποι· Ειποποιροιιοπ ποι· επι Μ; ειο
οι·ιιιοιιοπ πππ ππι·οιι πιο (ιιπιιπο Βιιοτοτ Μιιιοετιιι οιπο Βοιιιειοιιιππιπικοιι ιπ

Βο8οιιιππ ιιιι·οι· οιΒοποπ Απποιοποπιιοιιοπ, νοιοιιο ιιιποπ πιο-ια" ιιοιπ
οιππιποι· ιποιοει.ιιπτιεοιιοι·, 8οοοιιννοιπο ποιιπ οιπ ιπιιιιοιιεοιιοι· ποιοι ποινπιιι·ι
πω: ννοππ πιοπ πιοιιι Βοπιιοι, ννιππ πιω ιπι Νιιπιοπ ποι· ιιι·οιειππιποπ
ιιπ Οοειοι·ι·οιοιι πιο Γοι·ποι·ππο ειοιΙτ. πειιε πει ιοποπι Ψιποτειι·οιτο ποι· οιπ'
πιο Βοιι€ιοπ ο·οοιιιπποιοπ Γοι·ποι·πποοπ πιο ιιοιιιοιιεοιιο Ποιιοι·οοποππε
ιιιιι8οορίοι·ι ννοι·πο, επ οοιιο πιιιπ ιιπποι·ει ιπ «Με Μπιιοι·ιιιππ ποι· νοι·ιιιο

επποεπιιιεειποπ Ρι·οιιιοιι; πππ νοι·ιιιππο νοπ ποιπ οπΒιιεοιιοπ Ριιιιοπιοιιιο
οιπ θοεοιιι, Μπιτ ποεεοπ ιιοι ιοποπι Ψιποι·ειι·οιτο που ιπι! πιο ΒοιιΒιοιι
ποοιιιπποιοπ ι4'οι·ποι·ππποπ ιπ Εππιιιιιπ πππ ιι·ιιιππ πιο θι·πππο«ιιιο που

ΗοοιιΒιι·οιιο, ιπ Βοιιοπιιιππ πιο ποι· Ρι·οειιγιοι·ιιιποι· ποπι ιπιπιοιιεοιιοπ Ποεοιπο
επ ντοιοιιοιι ιιιιιιοπ. .ιο«ιοι·πιιιιιπ ινοιεε, πιιεε πιο ιιοΒιοι·ιιππ νοπ ιιππιππ«ι
οιιιο εοιοιιο Ζππιπιιιππε ιπι: ιιοι·οοιιιππο ειιιιιοικινοιεοπ ννιιι·πο. Βιι πππ
πιο Μιιπποι· ποπ ιιοι·ιεοιιι·ιιιοε πιοε ι·οοιιι πππ ιιιΠιο ιιπποπ, επι ιπϋποπ
πιο οπιιιοποι· Βιιιιιοιιιεοπ, πιιεε πιο ποιοι·ι·οιοιιιεοιιο Βοοιοι·ιιιιπ ποιιΚιιιιιο
ιιιιοπ ιοπο Βιιοισιιοιιιοπ πω, ενοιοιιο πιο οπΒιιεπιιο ποπ Ρι·οιοειιιιιιοπ ιπι
Ποιιοι·ιιπεοο ποινιιιιιι, σποτ οε 8οι·οπο ιιοι·οποειιποπ, πιιεε πιο ιίιιιιιοιιποπ
ιπιπιοι· πππ ιιιιοι·ιιΙι ποπ Ρτοιοειοπιοπ ιιοοιιιςοεοιι.π ννοι·ποπ εοιιοπ. [Μπομπ
πιιιεε πιιιπ ιπι Νοπιοπ ποε Ποιι·ιεοοπιε πππ ποι· οιιοοιιιΒιοιι ιΣιπειιι·οοιιο
ιιιιιπ; οε ιει οπου ιιιιοιι οιπο Βιιι·οπειιοιιο. Βοιιοπ πιο Κιιιιιοιιιιοπ ειοιι
Με πιο Ηοιοτοπ Βιιι·οριι'ε ιιοικοπποπ? Ποπ «πιπιιι ιποπ πιιι·οιι πιο Βιι·ϋπιπιιπ
ποε Διι8οπιιιιοικοε ππι·ιιοικΒοπιιιππι εοιπ; πε ννιι·π ειοιι οπου, επ ω” πιο
ιιιιιιιοιιεοπο Κιι·οιιο ιπ Οοειοι·τοιοιι ποοιι Ι.οιιοπ πππ Ζιιιιππι'ι Μι, εοιποι·
Ζοιι πιιι: Νιιοιιππιοικ οοιιοππ πιοοιιοπ.

Ποιιοι·πιοε ειππ πιο Βιοιιτοοοεοιπο, "πιο πω: νοι·Μιτπιπε ποι·
ιπιιιιοιιεοιιοπ Κιι·οιιο επ ποπ ρι·οτοειιιπιιοοιιοπ Βοποππτπιεεοπ "οποιο, πιιι

εοι·πιιιιιιποι· Βοοοιιιππο ποι· ιΞιοι·οοιιιιπικοιι πππ Βιιιι.πικοιι Βοοτπιιοι πππ οποιι
πιο Κιι·οιιο ποτ πιο Νιι«ιιιειοιιι επ ποπ; οιιεποποιιιιιι, πιο πιο οε πιπες,
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ο!ιπε εἱε|ι ιιεΙΙιει πιι€τι·ειι επ ννει·«Ιειι. ΝεεΙι πει· Ιιειιι·ε όει· Ιιει!ιοΙιιι«:Ιιεπ
Κιι·εΙιε Μ «Πε ΕΙιε επι Βιιοι·επιεπι ιιππ εεε Βειι«ι «ιει·εε!!ιοπ Ι«επιι, ννεπιι
ειε νοΙΙιοΒεπ Μ, πω· «|ιιι·«:Ιι πεπ πω ΒεΙϋει ννει·«ιειι. Πει· ΚετιιοΙιΕ
!ιιιππ ιιΙεο Ιιείπε, ειιο!ι Ιιεἰιιε εειιιιεο!ι1ε Με εειιΠεεεεπ, ο!ιπε «Ι«ιεε εἱε
«ιεπι θεεεπε όει· ΠπιιιιΒ6εΙιεΜιεΗ ιιιι1ει·νιοι·ίειι Μπι Ι)

.

θεεωι.τετ «Με

Βιιιετεεεεειπ, «Μπι όει· ιιι·οτεεΙ«ιπτιειώιε ΉιεΠειο!ι πει· Ει·Ιειιππιεει Ιιε«Πειιε,
ιιι·εΜιε «Με ιιι·οτεεπειιΠεε!ιε Βιιει·ει·ιιτ ιιππ Βεννιι!ιι·ι, πω! «Πε Τι·επιιιιπ8 όει·
Με νει·ΙππΒε, εε νιιι!τετ εννιεε!ιεπ όεπ ιιι 8ειπιπ«:Μει· Με Ιεπεπ«ιεπ θετιεπ
ειπε 8ι·εΠε ΠεεΜεππε!ειο!ιιιειτ «πι. ,,ιιι ι·ε εοπιπιππι ροτἰοι· εεε εοπ«Πιιο

ρι·ο!ιι!ιειιτιε.“ |)ἰεε Μ εἰπ θι·ιιιι«Βιιιιπ, «ιεεεειι ΒΗΠΒιιειι οπειιιιιιι· ιιππ
επι πει· Βόιιιει·πειτ ν«ιπ ιιΠειι δειιιι!επ όει· Βεοπιεεε!ε|ιι·τεπ ειιει·Βιιππι πι.
Πεπι Κιιι!ιο!Ηιεπ ιπποΜ πειιιε Βε!ιειοπ «Πε ΕΙιετι·ειιπππε πιιιπϋις!ϊοιι, «Μπι
Ρι·οτεετεπιειι Μ εἱε «ιιιι·«ιΙι «Πε νοι·εε|ιι·ιίιεπ εείπειι Βε!ιειιπιιιιεεεε πιειι€
Βε!ιοιεπ, εοπ«Ιει·π ιιιιι· ε:Ι«ιιιΒι. Ε): νει·πιε!ιτε ειιι·ειιί', εισ!ι «Ιἱεεει· Ει·ιιιιι!ι

πιειι ιιι πεπιειιειι, «›«Ιει· ει· ΙεπΒε εεἱιιε Μπι επί ειπε ρι·«›τεετειιτιοεΙιε
Ρει·ιιοπ.

Βιε !ιει!ιοΙιιιε!ιε Κἱιε|ιε Βιιιιιι ιιιι«ι Μιά πιεπιπΙε ειπε νει·Βιιι«ιιιιια
ΜΙΙι€επ, ΙΜ ννεΙεΙιει· όει· Κει.!ιοΙΗι «Ξει·ειιι' νει·ειειιιετ, εε«πε ΕΙιει·πρΠΕεΜ
ιιι ει·ΓιιΙΙεπ ιιππ εειιιε Κιιι«Ιει· ιπι Βειιεπιιιιιιεπε όει· Μι!ιοΙιεεπειι ΗΜΜ
ΙιεΕτ επ ει·:ιε|ιειι. Πειιιιοε!ι Μ: «Πε ΜεἔΙιειιᾶεἱι εο!«ι|ιει· ΕΙιειι Μπιτ επε

Βεπε!ιΙοειιεπ. Ψειιπ πει· μ·οιεε«επιιεεπε Βι·Βιιιι€ειιι εἱεΙι πἱειιτ νει·ιιΒιο!ιιετ,
επ εεειιιι€επ, «ιιππ εε«ππιιΙιε!ιε κιπω ιι

ι

πει· πεθιοΙιεε!ιεπ Βε!ι€ιοιι ει·ιιοΒεπ
ννει·«!επ, Με όει· νει·πιιι«ιππ8 Ιιειιι ειι«ιει·ιινεπεε Ηἱπόειπἰεει ιπι ιδ'εΒε
Μπλε, 80 ΨθΓὰθἱ| «Πε νετΙ«Πιι«!ιΒιιπΒεπ νοι·εειιοιιιιιιεπ ιιππ «Πε Βιιιννι!!ιΒιιπε
νἱιιιι νει· «Μπι Πειτε: ιι!ιεεεεΙιεπ: ννιιε πι· θιι!ιι€Ιιειτ πω· ΕΙιεεε!ιΙιεεειιπε
Μπι·ειο!ιειι«ι Μ. ΑΠει·«ΠιιΒε Με «Ιει· πω. 8ι.ιι!ιΙ ππτει· «Με Βι·ειι€ε όει·
ΥετΙιᾶΙιπἱεεε ιιι ειιιι€επ Ι.ιιπ«ιει·π Μ· «Πε εεπιιεεΜεπ ΕΙιεπ «Με Ηιπάει·πιεε
πει· Ηεἱιιι!ἱο!ιΕεΗ επΓεε!ιοΒειι. ιιωπωι @Με επει· «Πε |ι.ιι·ε!ιΙιε!ιε (Μπειτ
8ειιιιπ8 απ «Με εειπιεειιι;επ Ε!ιειι «Πεεει·· ΜΜΜ· επί «Μι Βιειι«ΙππιιΜ
ιιιι·ϋοΙ«, ννε!ο!ιεπ εἱε νει· «Μπι οοπειΠιιιιι νοιι Τι·ιειιι ειππιι!ιιιι. Πιο Βε
ιιιιεο!ιτειι Β|ιεπ Μπι-επ «ιιιιιιι, ινειιπ Πιιιειι Εειιι ειι«ιει·ινειιεε Ηιπάετπιεε
ιπι Ψ«·Βε ετε!ιτ, Μπι· «ήπιε πεπ Εει|ιοΙιεε!ιεπ Ρίει·ι·ει·, ε!ιει· ιιιι«:!ι μια
οπιπι Ζεπεεπ @Με εεεε!ιΙοεεειι ννετάειι. Πε !«ειιι·επ «!ιιιιιι «Πε ΙιεἰιπΗεΙιειι
Βιιεπ ιτιιι·ΙιεΕ, ινε!ι:Ιιε Με ιιι «ιεπι ΟοπεἰΙιιιιιι νοπ 'Ι'ι·ιειιτ εννει· πεπ
ειι·επεετειι Κιι·επεπετι·είειι ιιπιει·Ιπε·επ, εεε: πἱοΙιτ ιιπ εἰεΙι πιι€ϋΜε ινιιι·επ.
Μι: «ιεπεεΠιειι Ι«ε!ιι·ειι ««Μτ ιιπεπ @πε Νεε!ιι;!ιειιε πω! ΜιεεεΝιιιιιε επιπϋοΕ,
ννεΜιε πιώ: πω· ντιπ «ιειι νοι·ετε!ιει·π όει· Κιι·«·Ιιε, ιιοιι«ιει·ιι πεπ νοπ
«Μι ντειιιίο!ιεπ Επι-πεπ Πει” 8εΠΙΝτ ιν·ιιι·«ιειι ιιιι«ι «Πε Γεειειεαιιπε «Με
Ηιπ«ιει·πιεεεε «ιει· ΗεἱιιιΙἱοΒΒεἱτ |ιει·νοι·ι·ἱεϊειι. Πιεεεε ιπι εἱεΙ·ι ιιι Ππειιι·π
πωπω ιιππ νν«ῖ|ιι·επ«ἰ «ιει· δειιι·ε, ννεΙειιε «Ιει· νοι·πει·είτιιπε «Με Οοποοι·«ιιιτει
εεννι«ιιπετ ννιιι·επ, πιιπεπ Με ππ8ει·ιει:πεπ Ει·ιπϊεε!ιδίε υπό ΒἱεεΙιὸϊε ιιι
ννιι·«ιει·ΙιοΙιεπ ΜεΙεπ Πιι·επ Ψιιιιεειι επεεε«ιι·πειιι, @σε «πιο Ι·Ιιπ«Πει·πιειι όει·
Ηειιιιιιε!ι!ιειτ ειιεΙι απ- «Πε εειιιιεΙιτειι Ε!ιειι ινΕε«ιει· ἱπ Κι·είτ “που ιιιϋ8ε.
[Με ΒιιιιιτεΒεεεω ιιἰπιὶει·ι Ιιεἰπειι ΚιιΠιοΙι!«επ, νοιι εεἱιιειιι θΙειιΙιειι

πΜπίεΙΙειι; «ιιππ «Με εεε!ιενι·ϋε!ιεπι|ιε|ιε Ππτει·ι·ιεΙι€, κνεΙοιιεπ διισειιΙι Π.

Η Ειπε ν·οι·τι·εΠ1ιεΙιε εΙΙΒειιιειιι ι·ει·ειΞιπ«1!ιο!ι ιιπ«Ι .πιω εεε«ι|ιι·ιεπεπε :πιεσε
Απ:Πιιιι·ιιιιμ επΙΙιιιΗ ειπε ιιειιε 5οΙιι·Η'ι. ντιπ Ρωι·. Βι·. ΓεεεΙει·.· Ζω· 0ι·Ξεπώ·πη Μ”
«Με εειιιΑ«·«·Ιιιεπ £Ι«επ έτι 0ω·2εο·ι·ε2ε!ι πω! επιιει·ε Μπι” νει·ννιιπ«Πε Ει·ει;ειι (ι·εΙιιιι6ιιε
Βι·πιεΠιιιιιε; όει· ΚιιιιΙει·, Πεπει·τι·Μ ιιι ειπεν ιιιιάει·ειι εΙιι·1ε«ΙιεΙιεπ ΟιιιιΓεεε5«ιιι) 'ιιΥΞειι
πει Βει·οΙ«ι'8 80Υπι ιιππ. 44 δ. Β. (Η) Ετ. Π.)
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νει·ει·«!εεεε, Μ εεε ιιιε!ιι· «ι!ε 12 «!εει·εε εε!'εεεεεεε. Α!!ε!ε «!ει· ΚεεεεΠ!«
εεεε «!ε«!ει·«ιε, «!εεε ει· «!ιιε ρι·«›τεεεεε«ιεεεε Βε!«εεεεειεε εε!εεε, ε!«ιε ε!«:!ιτ
νεε !›ει·εΠε εεει·εοειειεεεε νει·ε!ε«!!!εεεεεεε εε!'ι·ε!εε. Ε: εεε εεε !'ι·ε!ειε
ΒεεεεεΙεεεε ε!εε Εεε ε!εεεεεεεεε, νεε ενε!εεει· ει· κνεεετε, «!εεε ε!ε εε
εεεεε!!εε εεε εεε «Πε «Ξει·εεεΠεεειτ νει·Ιεεετ, «!εεε ει· «Πιι·εε «Πεεεε θεεεΕπε

εεεεε«!εε ε!ειεε. Πιε Αε!!εεεεε ε!εει· εεε εεενει·«!εεεε Βεε εε«! «Πε
Βείι·ιε«!!εεεε εἱεεΠεεει· Βεις!ει·«!εε «Με ειοετ «Πε Ρι·ειιι!ε Πε· «!εε Λεει
νοιε !ειιεοΠεεεεε θ!εεεεε ειιεεεεωτ ενει·«!εε. Δεεε ε!ε εετείεε!εε«!ει·
Ρι·οτεε«εετ !«εεε «Πεε εἱεετ ντεεεεεεε.

Πεει·ίεεεε ετεετ «Πε 8τεειεεεν«ε!!: πε «!ει· !!!ιε «!εε Ρι·οΕεε!«ιεεεε ἱε
ε!εεε1 μι” ιιε«!ει·ε νει·εε!πειεεε «Πε εε όει· «!εε Κειεο!!!«εε. Πειτε «!ει·
Ιιεει·ε όει· !«εεεοΠεεεεε Κιι·εεε εεεετ «Πε θι!Πεεειτ «!ει· Εεε εεε ν«ιε
«!ειε Πεεεωε θοιτεε εεε «!ει· Ιζε·«:εε εε. Ι)ει· 8τεετ !«εεε Εεενει·ε«πε
ίεετεεωεε εεε «Πε Ρ!!!«:ετ «!εε εεη;ει·Ι!εεεε θεεοι·εειεε ει·εει·εε!«τ ε!εε εεί
«Πε Βεεεεεεεεε8 «!ει·εε!εεε; εεε: Η!ε«!ει·εἰεεε «!ει· θι!ιιε!«ε!τ !«εεε ει· ΠΠ·
«Πε !«ειεεΠεεεε Εεε ιιιεεε εείε!;ε!!εε, οεεε «ε «Με θεε!εεεε εεε Βιώσ
Πεεε ε!εεεει·ε!ίεε. Πεε;εεεε ετε!!ειι «Πε Ρι·οτεεεεεεεε «Πε θεεεεεεεεεεε
ε!ιει· «Πε θι!τε;!κε!τ «!ει· Εεε «!εει Βτεετε εεεε!ιε. Αεεε ἰε !Εεε!εε«!, στο
«Πε εεε!!ειιε!εεεεε Βιεεε«Πε εοεε «Πε θεε!εειεεει·εειτ !ε !Σεεεεεεεε «Εεεε,

Μ! εε εεε Ρετ!εειεετ, ενε!εεεε εεε: «Πε !!ε«!!εεεεεεε «!ει· θι!Πε!«ειτ θεεειεε
8ιε8, εε«! πετ Πε νοτἱἔεε Μεεε«ε νει·ειιε«!ε!τε εε εν«ε«!ει· εεει· «!εε Αε
τι·εε, «Πε !!!εε ιων!εεεεε Βε!ινσεεετ εεε Βεενεεει·ιε ΠΠ· @Με :σε ει·ε!ει·εε.
Βεεννεἔειι εοεετε «Με εεεει·ι·ε!εε!εεεε θεεεω, οεεε «!εε Βε!ιε!οεεει·εε«!
ε«Πεεε «!εε Ρι·οι:εετεεΠειεεε πε εεεε εε ει·ειεε, .εεε νει·ίεεεεεεε «ι·ε!!'εε,
ενε!εεε εεεεννεε«!!ε ε!ε«!, «!ειειτ «Με νεο!ι!εεεεεε«!ετε Βεεετ «!ει· ωιιοι.
!ζ!ι·εεε εεννεει·τ ε!εἱεε εεε «!εε «!ι·ιεεεε«!εεεε ε'οι·«!ει·εεεεε «!ει· !(!εεεεε:
εε«! Β!!!ἱΒεεἱτ εε«ερι·οεεεε ενει·«!ε.

“

!)!ε Ι(!ε«!ει·ει·ει!εεεεε !ε 8ειεἰεεε!εε Εεεε Με: εε ε!εει· Ζε!!:, ε!ε ἰε

ρε!!Πεεεει· Βεε!εεεεε Πείει· ε'ι·ιε«!ε εει·ι·εεετε, ΜΜε!εει·ορε ε!ε!Βε «!εει·ε

Ιεεἔ ἰε Βεννεεεεε εεεεεεε, εεε εε ενει·ε ει·εετ!ε εε«! εε«!εεε!!ε!ι, «πεε
Πι «Πεεεε Τεεεε «!ει· Αε!'ι·εεεεε «Πε :Με ε'ι·εεε πε θεεετεε ε!εει· !«!ε!εεε
Μ!ε«!ει·πε!ι! εεεει·εει: ε«ει·«!ε. Πεετ!εεεε εεε «Πε νει·ε!εειιι·εεε, ενε!εεε
Επει·ε Μα_|εσίε2 Με «!ειε εε!!!εεε Βτεε!ε :σε εε!ι!!εεεεε 8ει·εειεε, ιιι άει·

Βεεε!«ειε «!ει· 8εεεε ειεε«ε εεϊιε«!ει·«: «!εεε Επεσε !!!ε_|εσίε2 !'εε«!εε ειεε
εει· εενοεεε, εε νει·ερι·εεεεε, «!εεε «Πε «!ει·εεει· εεετε!ιεε«!εε θεεετεε !ε
!ει·ει· !Πεεει·ιεεε θιε!τειιΒ νει·ε!ε!εεε ενει·«!εε. ΒἱεῇεεἱΒεε εεει·, ενε!εεε
«Πε θεεεε:«ε «!εεειι!ι εεε ΖενεΠεε ρι·ε!εεε, !««$εεεε εἱεετε «!εεεεεε «Πε

κνειι«!εε, ετεειι «Πε νει·ρ!!!ε!ιτεεε, ενε!εεε «!οεερε Π. «!εει ει·οτεεειει!εεεεε
Εεεεεεεε εε!!εετε, εε!“ι·ε«:ετ ει·ειι!τεε «Με . . . .'
ίε«!ειε ε!εε «Πε Πεεεεεει·εειεε« Πιιτει·ιε!εεεετεε Μι· «Πε Βεεετε «Με

Ι(!ι·εεε ε!εεεεεεε, νε!τ!«εε ε!ε εεε!ε!«ιε Μ· «Πε εεἔεεετεἱεεε Εεων!ε!«!εεε
«!ει· νοε κ!ί!ει·Ιιεεεει'άετεε!εεε εεεεεεεεε νει·Εεεεεεε εεε Με «Πε Βείεεει

εεεε ε!εει· !!'ι·ει!ιε!τ, ενε!εεε ἱε «Με Ρ!!!εεεεε!”εε!ε !ει·ε Κι·ειίε, νει! ἱει·ε
Βεει·εε!«ε !!ε«!ει. ο

!!ΐεπ, επι θ. Με! 186!. Γι·ἱε«!ι·ἰεε Πει·«!!ε«ι! δεεωαπεεεεεφ, Γει·ε$
Ει·εε!εεεο!' νοε Ρι·ε8. «!οεερε Οιεειει· (δετ«!!εε! Βαιω·εΙιει·, !!ε«·ετ-Βι·ε
ε!εεεο!' νοε Ψ!Πεε. Αεεε!εε Βαειαεε2!ί. Ρεει·ιει·εε νοε νεεε«Πε. Μια!
ει!!!ιιε δοεερε εεε Ταινιεσ”, Γει·ετ-Βι·εειεεεεί νοε Βε!εεει·8. δοεερε
Α!οιε ?'ι·ευέεαπε2ε, Β«εε!εεεο!' νοε Π«Πεε. εεεεεειι εεε«!ει·ε!! εεε
Π2ι·είεεύετε, Γει·ε«-Ει·πε!εεεο!' νοε Ο!ιεὶΠε. ιεε«Πεεε θεἰἰιιιαμ:·, Γεια
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'

Ετώιεσιιοι' νοπ Ωστε. θτσσοτ 8ηιιππωία, ιιωιωιοτ νοπ Εσιιιιιστε
(ιιτπισιι. ΙΜ.) Επι” Χιινστ πππ Ψι“σι·ισιιΖεμΙτι'. Βτιπιἱεώοι' νοπ Εσω
ιιστε (Μ. ΒΚ.) θτσΒοτ Ρτσιιιστ ποπ .!ποπίπιπυιι·ε, Βτώιεώοι' νοπ Μπι
ιιστσ (στισιι!ι. Μ.) Ησιπτιώ Εστω», Γιιτετ-Βισσιιοι' νοπ Βτσε!ππ. Απιοιι
Μπτιιιι 8ίοιπ.π·7ισιι, Γιιτσι-Βιεο!ισ1' νοπ Ι.ειντιπτ. δο!πιππ Ισι·είΙσ, Βιώοί
νοπ Βππννσισ. Οιιώπτ Μπτιπ πππ! ποπ .42!επω, Β'ιιτπι-Βισσιιοινοπ 8σώππ.
Βσιισπισι Βισσώοιιπ ιιοιι Βείσπεπ/`ε!.τ, Γιιτσι-Βιπώσι' νοπ 'Ι'τισπι. Ψπισπτιπ
Ψιει·ι|, Γιιτει-Βιεο!ιοί νοπ θπτιτ. νιώσω ίππων, Ι'ιιτετ-Βιεσιιοί νοπ Βτιιισιι.
Βιιτώοιοπιιιω Ψίππιστ, Γιιτσι-Βισσιιο!' νοπ Επιιιιιο!ι. Βιιιτιπιοπ βίΕιπιππωιι·ε,
Βιιιώοι' νοπ Οπιιππι πππΠσπστπΙνι!ιπτ νοπ Εσιιιιιστἔ (στισσιι. Βιι.)“

`

Ποτ Βτιώιεο!ιοι' νοπ Ζπτπ δοεσιι!ι θππσωτί, ννσισιιστ πω 6. Μπι πιώ
ωιώ ιιιώτ επ Ψισπ ιισι'ειππ, Επι Β!σισιι ιιιιώ εσιπστ Αιιιιππίτ εσιπσ νο!!σ

Βσιεπιπιιππωτ ωπω. Απϊπιιἔε πιοποπ: Μοωιισ πιτ ππε Ασισπειιιώ ιιι πισ
Πιιππσ πω: Κπιεστε 8σ!πιι€ι, πππ ππώ πισ πστρατί.επισπ Βιετιι6ισ !ιπιισπ
πιώ πιιι πσπ πιιτιπ σπτννιώσ!ισιι !πσσιι. ωιτπσω.!ιώ ιιιιστ πισ Ε!ισι'τιι8σ,
σιιινστεΕπιιπσπ στΕΙιιτι.

· 8. Ρτσπεεισπ.

θεια: "πιτ 184. Με” 18031, Πισπ·σΠσωπ πιο Πι·ννσΠοι·πιι!
«Με Βοοιιωννσπσπ.

Ποτ πίστει (πππ !σιετσ) .άπτυπω!2 ιισειιωτιιι:: Μ ΒεπίεΙιππρ απ/
..τι !ίότοπσπ-, Ρ/ατι·σ πω! δσ.·|ιπίαΙιππόσπ.·
δ. 16. !)ιιε ι·σο:ΜΖίώσ ω.» π: ιιι Βσιπσ!ιπππ πω' πισ ιπ Ντ. 1

πστ π!!στιι6ώπισπ στι". νοπι 19. .Μπι 1836 (ίιισιισιιπππιπι!πιιε 8σιισ 198)
[πι Μ" Κιτώσιι- πππ Ε!ιστσσιιι ιιι πώ Κ6πι€!. Ρτσππε. 81ιιπιστι, Βι!. Ι.
δ. 324 11.] ππΓσσιιι!ιτισπ Λ!ιΒιιιισιι πππ Ι.σιειιιιισσπ. ννσ!ώσ £ιιτ Κιτώσιι

πππ 6!ισω!ιώσ 8ώπ!σπ οπστ Πιτ πστσπ Βσιιπιισ τω! θττιππ ειπα· ποιοτι
ιιώσπ 0τω- οπστ ΒσιιιιτΕπ-νστίπσεπω; στ!ιοΙ›σπ ννστπσιι, πστε!σισιισπ ιιι

Βσιπσ!ιπππ επί Γοτπστππ8σπ 61Τσιιι!ισιιστ δώπι- πππ Ετεισ!ιππωιππειπ!ισπ
πιι Βώιι!- πππ Ρσπειοπεπσ!π ι'οτιππ πιιιισπιιιΒι εσπιιι.ιισι. ιιι Βσιιιισ!ιππε
απ! ποΙώσ Αιιι.ςπ!ισπ πππ 1.σιιιιππεσπ. ννσιώσ ...τ σιπστ π!!Βσπισιπσιι ποο
εσω!ιώσπ Ύστιιιππ!ισιιιισιι, ιισιιις!ιο!ι πω' σιπστ, νοπ πετ ππΐεισιιιΓιιιιτσππσπ

Βσπιστπιι€ πιισσοτπιισισπ οπστ σιισσιιιοτιεσιι στιτ!ιιτισιι Πιιι!πΒσ !ιστπ!ισιι,

ιιππσι πω· Βσοιιιεινσ8 πιιστ πω· ιπποννσιι πω, Με πιώ ιισι 6ι!”σπτ!ιο!ισπ
Λ!ιεπιιεπ πστ Π!! Μ 1

). .

δ
. 16. Πισ Βσειιιιιιιιππι; ιιι πστ Νππιπιστ 3 πστ Α!Ιστιι6σ!ιεισιι θτπτσ

νοιιι 19. Μπι 1886 (!ισι Μ" π. π. Ο.) ννιτπ ππίπσ!ιο!ισιι.
'

θισπώσιι Βστιιπ ποπ 24. Μπι 1861.
'

(Ε. 8.) Ψί!!ισ!πι.
Γιιτει ιιπ Ηώσιιιιο!!στιι 8ιππιπτιιισσιι, ν. Απστεννπιπ, ν. π

.

Ησνπι,
ν. 8ώ!σιπιια, ν. Ρπιονν, θτιιΕ ν. Ριιώ!στ, ν. Βσ1!ιπιππι1-Ηο!!νν0€. Οτε!
ν. 8ώννστιπ, ν. Βοοιι, ν. Βστιιπι!ι.

Η Ποτ ιντσιισ Αιιισιιιιιιι πσιιεσΙιισπ 6σιισιιστι νοπι 21. Μπι 1861 ιισσιιιιιιιιι
πιιιιι!ιο!ι ιιι 5

. 9: .,ννσέσπ πιιιισπισιπστ Απιπέσιι πω! Αιιέ:ιιιισπ !επιιπ στι! 1ιτιιππ ποι·

Βσιιπτηιτιιπέ. πππ» πιο σιπα.σιιισ Ροτπστιιιιιτ ΜΜΜ ττιιιιστ €σιι!;1: ω!στ νστ_ιει!ιτι τω!.
πιο Κιιη;σ ..τι Ετεκπαιιιισ πο; Εσιπ!ιιισπ ππ.·;σετειιτ ινστπσπ. ποσοι. τσι Ψστιππτ π”
Κιπιέστσοιιισε ππτ ιιιιιιιοπ πσώπ Μοιιπισπ ωιοιι σι·ι'οιπιστ Βσιττσιιιιιπἔ σποτ ιτσισιιιι.σωτ
Ζπιιιιιππ“ 5
. 10. ..ιιστ Βσοιιτεννσπ των» ι'στπστ πω, ννσωι πω· Πστππι;σιοΒσπσ ιιι:
!ιπιιιιτσι, πο" πιο ποι'πτπστισ Αιιι;πιισ !ισιτισ 6ι!”σιι1Ιιο!ισ Αιιι;πιισ πει. ποτιπστπ πω'
σιιιστπ ππΓιισ!ιοιισιιστι ιιτινιιττω!ιι!ιο!ισπ Γιιιιπππισπισ. ιπειισεοππστσ σιωιπι Ετίι!ιστσιι
ππτώσττΙισιισιι, το!ιππιισττιισιισπ ω" στιιππιισττΙισιισπ Υστιιιιιτπιτεσ ιιστπιισ.“



394 κι ιι 1ε ι· «ααι 8 ιι κ:ιι εε τι: Ρι·ειεαιαιιιιιοΙιε ΤοΙετιιιιι ιιι 8ιαιαΜιεαειι.

9. Καιι18τε1ι:1ι ΒιιεΙιεειι.

Παει ιιι·ιπε"ΜπιαεΙιε Π'ιιΠει·ιιιια ιιιι 8α·ΠιιιΙυνεεειι.

ινα- ΒεΒεα Μια· ειαειι ΝαεΙιττιι€ κα αεια Αι·ιιΕεΙ ατι .4ι·ι·Ιιι'α Βα. Ν.
δ. 158 α. 488 α. Παει· αἰε Εεεε αει· |ια!αείί.ι·ι·|ιειι Κίι·ι·|ιε ία: Καπιζφ·είεΙι
δαι·1ι.ιεα. Με Βαιιαιεα αει· !. εειαιειειειιεα ΙΙιιινει·ειται Ι.ειιιιιι€ εοΜιεεεειι
80 εειιι· αἔε κιαιοΙαιεα νοιι αει· ΑαειεΙΙαιιἔ αα αει·ιιεΙαεα ααε. αεεε ααα
ειιιιιιαΙ ειιι ΡεαεΠ 1ιαι!ιοΙιεε1ι ι:εια ΜτΙ”. (Μαιι νεα ιιιιειι αιε ΝιιαΙινεἰ

εαιι€εα αιιταιιετ, τα" Γεια αἱε Η511'τε αετ αειιιεαΙιειι Παινετειτι1ιειι ααι
εοΙιΠεεε!ιειι ρι·οιεεταιιαααΙι. "τα ιιια1ιτ Με” τα Μπα, εοααττιι ιιαα1ι αε ααπ
ιει, ατι δέα2'ΙααΜει· Ι)ειιι'.ιεΙιεα Ρ”αΙΙιια!α2ι ν. α. 1859 Ντ. 296, ν. .ι
1860 Ντ. 14. Β θαι·τεερ. νοιιι ο!ιει·ειι Νεε!ιιιτ, ααα α» Αιολια Μ. νι.
δ. 29111.) Νεε1ι αεια ιιιιεΙ·ιειαειιειι Κιι·ε!ιειιτεαΙιτ ιιιιιεεεα εΠε Ι.ειιι·ει·
ιια ιιϋΙιει·ειι ααα νοΠιειιε1ια1εα (Με ααι· αειιι Πεαία:Ιιεπ Ψείαι·αία!! 1881
Ντ. 126 αιιτει· α· Πτεεαειι εαιαεΙιιαεα) αεα ΖιιΙΙιει·ί.ιεΙιεπ Βε!ιαίαασεία
εε1ινιαι·εα. Ι)ιεεε Βεειιιιιαιααε νναταε εαοιι ιι

ι

αεα ιιεαειι Εαταναι·ί αει·

Κιι·εΙιεαοταααιι€ ννιεαετ εαι'αεαοιιιαιειι. Με 1
. Κειαιιιετ ετιιιιιιιτε κα.

Πει· Βιιια·αι·1' αει αει αει· ιιανειιειι Κιιιιιιαει· ααι·ιαι. εΙιετ Παω ινεεειι εειι·ιει·
ι:οαίεεειοαε11ειι ΠααΙιετιιιβεια ννιε Γο!Βεααετ νοι·εεαΒ πειιιι Ζννει ι·είοι·

ιιιιι·τε Μία;Ιιεαει· αει· Κιιιιιαιει· Ιιτεειιιειι ααι Ρε!ι!ίαπ απ, αα.ι·.ι· σε Κατα
ακα· αἰε Βεαόεταα_α ει·.ι·ιω|ιε, @σε Με Με Εταιαι·Ιι!ιαιιαα ματι, αεί νει·

ρ/!ίεΙι!ωπα α!!ει· ΖεΙιι·ει·, ωείι·Ιιε Μάι! |ι2ι· τα" Βε!ιαι'απεαα!ει·αίεΙι2 ααι

_ινε.ι2εί!ι! ωει·αεα, ααα α” Ζει.ι·ι!αα_α αει Βείιαι”υα.ιει'αεσ αὐεα.ιεΙιεα, υπα
αιεΙυ· αει·ρίείεΙιεπ ΖεΙιτει· !εαι:αίιε!ι πασα αει· ,να ϋ||'εαῖΖι”εΙιε Ήιασ.·ι'ίεπεπ
αει!εΙιεααεα αΙΖρειαει'αεα Ει'αε.ι/επαεΙ πα Μ7°ρβίι·Μεα. Με Βε!ιιιιτε Με
αιε Ρειιιιοα (ατι εειιι·ειΜ ΜΜΜ αει· Βαιια·ιιαιεειιε Μετιιατ) νται· νεα αει·

Βεεοι·Βαιεε Βεβαια: πω", αιιεε αει αἰεεει· ιιΙΙΒ·ειιιειαειι Β'αειεαιι8 ΙιιιιΙιοΙἱ
ειι·ειιαε Τεααειιπειι Βιαειιαα ιιιι νοΙΙιεεειιαΙννεεεα Βααειι Βιιαατειι. Πιεεε

ο11ειι εα=εεειιτοειιειιε ΓατεΙιτ νει· ΒειιαΙιιι€ειι ααε αειιι αειιιιε!ιαιιττειι 1Ποιπει·

Μιιι·ιαεειιεια, νετ θεεα1ιιαΜπαιιτει·ι·ιεαι αιιειι 1ιεαιοΙΞεο!ιετ Αα1Γεεεαιιε ειπε
Ηιιιια ια Ηιιιια ααι αειι Αιιεα1ιιιαααΒεα αεα 6'α!!σωπιι”αι.ι!ει·.ι. ννειειιει· ιιι

αεαι ΠερατειιοιιαΙιει·ιε1ιτ ειαε ΑΙ!ει·ινεΙτε!ιἱτοΙιε ααα Βο!ιαΙε, ααα θΙααΙιειιε

ιιιεαεετει ω. 8ο "Για αειια αει· Περατιιι1οιιειιατι·εε ααι 42 Βιιιιιιιιειι
εαε·ε1ε!ιαι, ααα αετ Αιιτι·ιιε αεα ΑΒΒεοταιιειεα Πι. Πει·2ε! νοιι Βι·ειιαειι

εεεειι 19 Βιιιαιαεα ιιιι€ειιοαιιιιειι: αιε Βε.ειει·αιιε ννοΙΙε αει ΑιιετεΠααε
νεα Ι.ειιι·ει·ιι ειι |ιαΙιει·επ Βε1ια1ααπαΙιεα, αιε ιιεἱιιεα Βε1ἱἔἰοαααιιτεττἱε1ιτ πα

ει·αιειΙεα !ιιι!ιεα, αιε Μιη.;Ιιεαει· αετ ενιιααεΙιεε!ι-ιε|ετιαίι·2εα θειιοεσειι

σεΙιιιι'ι, να εε ιια αΙΙΒεαιειαειι 1ιιτει·εεεε εαιεεειε ετεε1ιειαε, εαπ Ζεί.ι·ίαιι_α
α” Βε!ιατ'εασει'αεε αι'.ι·ρεαει”ι·επ. ΑΙαο Ματια αιε Κιιιιιιαει·α αεα Ι(ϋιιια
ι·ειειιε Βαε1ιεεα αεαεταια.ε·ε αεα θι·αιιαιιιιιιι ιιαειιοαϊττ. ααα: ααι αΙΤεινιΙιειιεα

Ι.εατιιιιετιι!τεα Βαειιιιειιε ειιαααεΙε'ει·7ι-!αΕΙιει·ίσελε θεα/ειει'ααεει·Μ!επ εεἱειι;

αεαιι ιιαι· αει· αεα ενεα8εΙ1ιιεΙι-1αταει··ιεειιειι Οοαΐεεειοαεεια πα Ιειειεα νει·

ιιιε8, 1ιιιιια εταιιαιΒει· [.ειιι·ει· ιια αειιεεΠιεα ννεταεα. εεΠιει ανειι·ιι ει· ααι

ατιιιι ΒεΙἱἔἱοιιεαιιτ‹ιι·ι·ἱοΙιτ ιιιε!ιτ :ια εειιιιΠειι ω. Ναι· αιε 4110 αιαιωτιω
Βείοτιιιιτιειι Ματια θιιιιαε 8·είαααεα. Πίε 88,70θ Κα!!ιοίαιειι ΜΜΜ
ωωι /οι·ι!απ ία ιδ'αε!ι.ι·επ εαπ _|ειὶεπι ΕεΙυ·αια! (Ται·ιιειι, Τιιιιιιεα, Ζεια1ιιιεα

ιιαεεειιοιαιιιεα!) ααπείίε|ι πα.ιρε.ι·εΝοσιεπ. ειιεαιια Με αἱε Πειιιεε!ι-ΚαιΕο
Π1ιεα ααα αααεα, οιικν·οιιΙ αιεεε εΠε ιαἱι αεα Βε·ιτειιαετα τω· ρτυτειιιιια
ιιιιο!ιεα Βε!1Βιοιι εεεει·ι11οιι μια μεσα.. Ιιατι;οι·Ιια1ιε ααα ιιο!ιαεειιε Βεσιιιε
8ειιἱεεεειι.
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898 8ιιοπεοπ-Ψειπιει·: 0οπιιιει ιπι: πεπ Βιεειιοι νοπ Επιπιι.

Βενεεεπ, πεπ εειι πει· Ζειτ, Με σε ιπι θι·οεεπ. Βπεπεεπ-Ψειιππι· πεπππ
ιἱεπειι πιιιποιιεεπεπ Ρπιι·ι·ειεπ επι πιεεει· Πιιισεεε πεπϋι·επ, πιιι πει· Βιειιιε
πεππι·πε πεειεπεππεπ Οοππιει ειπε: /ι·ί8π!ι“επεπ Ζϋι·ιιππ επιπεπεπεπίππι·επ.
πω· ει·ιππει·π πππει·π επ ιεπεε Ψάπιαι·ίει·|ιε (ΜΜΜ νοπι Τ. θειοπει· 1823

(επΒεπι·πεπι ιπ Αππι·εασ Μιέπει·'.ι· ΕεΧιοοπ πεε Κιι·επεπτεοπτε. Απ. νει·
πιεεππ8επι·ππππεπ, πο. 5, ε. 371-394 πει· εννειιεπ πε ίιιπίιεπ Αππεπε)
πω· Με νει·πιιιι:πιεεε πει· πετποΙιεεπεπ Κιι·επεπ πππ 8επιπεπ, ενοππι·επ
πω ππι· Ειπεε :τι ει·ενπππεπ, ιπ ε. 88 πεπ θειειΙιεπεπ επεεπιπιπει πω,
ιπ ρειείεεεπ ΓιϊΙΖεπ παο Βει”ι·πιεἰε_εεΖ (8ιπιΠπιπ εοπίεεειοπιε) Με !οι·εεπεπ.
Πιιι·επ πιιεεε!πε θεεειε πιτ ε. 1 πω· Ψιιπι·ιιππ πππ Απειιππππ πει· Βεεπτε
πεε Βιιιιιιεε, ννεΙοπε ιπ Απεεπιιπ8 ε" πειποιιεοπεπ Κιι·οπε. ιπι·ει· πω»
πππ Βιεπει·, πω: πει· νε!πιεπεπ Οπει·ιιιιι'ειεπι πππ ΡοιιπειΒενΜι, ε"
Βεππιεπει·ει:πιιΕπειι: -- πεπι ιπε ειι·ειι "Με ιιπει·πιιπρι εισπ ει·πεπεπ, -
ππιει· πεπι €ι·οεεπ. Βιιιειειπιπιειει·ιππι ειπε ειΒεπε Οπει·πεπϋι·πε, Με ιπι
ιπεπιπ-Ποιπιπιεειοπ απ· Με ιππποΙιεεπε Κιι·επεπ- πππ Βεππινσεεεπ ιπι

εεοι·ππει. Ιπ πει· ΒεπεΙ εοΠεπ "κι ΜιιΒιιεπει· πει·ειππεπ, - οιπ Ψιπι
Ιιεπει· πππ οιπ θειειΙιεπει· - πει· πιιιποΙιεεπεπ Κιι·ιιπε επεειπιιπ εειπ,
πππ πιεεειπε ειιιπ ιιΙΙει· Ππτει·επεππππεπ πππ Ει·πιεεε ιπ πεπι πιοεε ποπ
ιπιιιιεεπεπ π'ιιοπε πππ πει· ιππει·επ, πεπ Βιιιιιτ ιιπει·ιπι πιοπι πει·ππι·εππεπ

Κιι·επεππιεειριιπ επιπιπιεπ. Πιεεει· Βεππιεε Με 5. 1 πιιπετ μπει εεπππ,
επει· πιιιπ πιπεε πεπ ΙππεΙι; πεε Βιιππεπ θεεεπεε ιπι: εειπεπ πιτειιει·επ
Βεειιιπιπιιπ8επ, Με ε. ε. πει· πεε ιιππεπεπεπεπ δ. 88 πππ πεπιπεπ.
Πιιε πιεοπϋπιεπε θεπει·πινιππι·ιιιι ιπ ΓιιΙππ πετ επ εειπει· Σεπ ωιεπ πειπ
Βιεεπειπεπ πιεεειι θεεειεεε ππ“εππιοπ πεπεπεπ Ρι·οιεει ει·ποπεπ. Παπ πει
πππ ιιπει· @τα πεπι Βιεεποι' νοπ π'πΙπιι ειπεπ νοι·ιτπι·ί πωπω: €επιιιεπι,
πεεε ει· πειπ πειποΙιεεπεπ Ρι'ω·ι·ει· :ιιι Ψειιιιιιι· ,,πεπ πεεειεΙιοπ νει·οι·π
πετεπ ιππιπιι·· ιπ Με Ιιππιεπιιιι-θοιπιπιεειοπ ιιπτει·εεΒιε, πεπ Ειπιι·ιιι ιιι
επεπ πιεεε Βεπϋπιε, ιεείι·Ιιε ίπ ιπι·επ Βιπε!Ισπεπ Με επειτα _|επει·
πεσει:: σοιιι 7. πω" 1823 πεπιιππεπ πω! σε πω· Απε/πωπω επ
πιπππειι ΜΜιειιει ω. Βει· ιι·ιιπει·ε Βιεεποί νοπ π`ιιιπιι πει εε ποοπ
επεεεεπεπ, πιιιιε πει· πωπιπιπε πιιιποΙιεεπε Πεντε: νοπ Ψειιπει· ιπ πιο
Ιωπιεπιπτεοιππιιεειοπ ειπιι·ιιι. Μεπ πϋππτε ειιιππεπ, εε εει πιεεεε πω
πεε Ιιεπεπ Ι·`ι·ιεπεπε ενιΙΙεπ πεεεπεπεπ, πππ πειιε πει· Ψειιιιει·'εεπεπ Βιοεπι

ι·επιει·ιιπε ιπ πει· Ι·Ιοπππππ, Με πιιεππι·πεπΙιεπει ει·ποπεπεπ Βεειειπιιιιοπεπ
ινιιτπεπ Με οππε παω πΙειπεπ. οιπ ικεππ ιιιιεπ εεπενει·εε 0ιιι'ει· πω”
ννοΙιεπ. ' Απει· Με πινει· πει· θι·πππ πει· ι'ι·ιιπει·επ Νιιεπειεπιέπειτ πισω.
Πει· Βιεοποι' πεπ ιιιοπ νιειπιεπι· πει· Ηοπ'πππε πω, πιο Βιιππιπε πεε πωπω
Ιιεεπεπ θειεπιιιπεπ, ενεππ ει· πεπ Βιιππππεπ _ιεπει· (.ΐοιππιιεειοπ πεικνοππιε,

ενει·πε ειπει· ι·ιεπιι€ει·π Απεεπωιππε πππ Ψιιι·ΜΒιιππ πιιιποΙιεεπει· νει·
πιιππιεεε Βιιππ πι·εεπεπ πππ πωεπ πειιι·επεπ, πει· πιιιποπεοπεπ Βιιεπε

πιιπίιι€ ιπεπι· Βεοπτ ινιπει·ι'επι·επ επ ιεεεεπ. Απει· πιο Βιιιπιπε πεε
πει.ποιιεππεπ θειειιιοπεπ νει· Με Βιιιππιε πεε Βπί'εππεπ ιπ πει· Ψιιειε;
Με Ηοππιιππ πεε Βιεεποι'ε εοπειτει·ιε επ πεπι νοι·Βεεεπι·ιεπεπεπ ΨππΙειιι·πεπ
πει· θοπιιπιεειοπ: ιπι πιιπεπ ειπ θεεεπε, πππ πιιεπ πιεεεπι θεεειπε
ιππεε ει· ειει·πεπ - πει· πιπποΙιεεπε Ψιπει·επι·ποπ. πε πιιππ πεπει· πιεπι
ιιπίππιεπ, ·ινεππ πει· 3ειπιπε Βιεοποι' νοπ ?Μπα πιιι εειπει· ιπιιωπ, πεοπ
επ Ιππ,·.ιειπ Ζιιενει·ιεπ ειπεπι Ζπειιιππε ειπ Με πιιιεπτε, πει· ειεπ πω· ιπ
ιεπει· νοτωιεεετιππε ι·εεπιι'ει·ιι€ειι Ιιεεε, πππ πειιππεπι πει· πειεπ. Μπι
Βόεει'πρ ιπ Ψειπιει· πω Τοπ ιιππεΒιιπεεπ ειναι, ειπεπι Νιιεπίοιπει· πεπ
Βιπιι·ιιτ ιιι Με θοπιπιιεειοπ πισω πεειιιιτε.
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Π: Ωω :που ἱπι Ι.οπίο ποπ· Ζοἰτ οἱπἱΒο ιπἱ!ποι·ο Απποποπππποπ
Βοποππ πω· θι·οποπ. Ψοϊπιπι·'ποποπ Βοοϊοι·ππο επ Τοπο €οπ·οτοπ πππ
πιοποπο Ηοιπιππἱππο ἔοϊοΠοπ; οποι· πἱο ποοποΙἰποπο Ηι·οπΙπ:πο Βοπϋι·πο ίπ
Ε”πΙππ ω, ἰιππιοκννππποπποι· νοι·ππππΙππΒοπ ππποποπτο2, πἱο πω! αποποι
ποπ οππ8οπρι·οοποπο νοτποἰππππἔοπ πἱπ8οποΙτοπ νο·πι·ποπ, Μι· πἰο ΑπΕοπο
πιἰο που Κίι·οπο ἱπι θι·οπππ. ποοπ πἱοπτ πππ Βοποπ 8οννἱπποπ Εππποπ.
Ζιππ ΒοΙοΒο πἱοπο πἰο ἰπ ποποπτοι· Ζοἱτ πο οίτ απο Βρι·ποπο Βεπι·ποπτο
ΑποοΙοποπποπ: ποππΒΙἱοπ ποπ Πι'επο!είποπ, ονοΙοποπ πἱο πποποΙ. θοἰπ£ΙΕοποπ

ποπ θι·οππποι·πομπππιπ ππΙοποπ ποΙ!οπ. Ψἱο οποππΕοπο ΒΙπποι· πΞο Βοοπο
ππι·πποΙΙοπ, 8οπνἱππτ οπ ποπ Απποποἰπ, πιο «πππ μια οι·πτ που Βἱποποπ'
ποπ θοἰππἰοποπ νοι·πο$οπ πππο, ,,ποπ Ηοιππ8ἱπΙοἱπ ἱπ που νοπΒοποππἱοποποπ
Ψοἱπο πω· ονοΙππ:ποπ Βοπϋι·πο :οι Ιοἱπτοπ.“ ΨοΒοπ ποπ· Ροι·ιπππι·ππο οίποπ

ποποποππτοπ Πἱοππποἱποπ, ποπ πἱο θοἱππἰοποπ Ιοἱπτοπ ποΠοπ, πο» πἱο πἱποπϋἰ'
Ιἰοπο Βοπϋι·πο ἱπ π'πΙππ, ππτοι· νοι·ννοι·ίππΒ ποπ Απππι·ποποπ .ΏίοπεΙο:'π,
πο πίο ΠοἰπτΗοποπ τποππἰοπτΠοπ ἰπτοπ Βἰοπποοπ πἱοπτ ἱπ πἰο ΟοτοΒοπἱο
ποπ δὐππιππἱοποι·π Βοπϋι·οπ πππ ἰπτοπ Βἱοππ€οἱπ ποτοπ.π ἱπ πἱο Ι·Ιπππο
ποπ ΒἰποποΕπ οποο!οπτ ππποπ,

- ποποπ ποπ Ιππποι·οι· Ζοπ πππ: που Βιοπο
ποτποΒΙἱοποπ !ιπτποπἱπτ-θοιπιπἰππἱοπ Ππτοι·ποππΙοπεοπ Βορποποπ, πἰο Ιοἰποι·

επ ποὶποιπ οι·ίι·οπΙΕοποπ ΒοππΙππτο ποίππι·τ ππποπ. Ποπ πὶποπϋπἱοπο Βοιπ

οπρἱτοΙ πωπω πἰοπ ἱπ ποἰποπ Βοιποππττπτἱοποπ πππ' ποπ Απππρι·ποπ Ρἰππ πι.
ἱπ ποπποπ Βοποπνοι·ποποποπτ ππ πἰο ΙἰπτρἰπΙπ-Βοἰοπἰποπο Βο8ἱοτππἔ, ννοιππ
οπ ποἱπππ: ,,Επ ποἱ οἱπο πππ ποπἱπ πποι·ποι·το Νοοοι·ππε, πἱο Ρίοι·ι·οι· :κι
Β:ππτππἰοποι·π πιο πτοπιρο!π; πϋπιο οποπ πἱο π'ππι·ππο πω· Ρἰπττ-Μο£ι·ἱποΙ
πποποι· ποππι νἱοΙοπι Απποι·π ποπι Βιποιο επΝπΕποπ, πο ποπο π5οπο (Έπτ
πνΠ!ἱΒποἱτ πππ πΙοππο οοπιιιπποπ που Κἱποπο @ποπ ποπ Βοποτ ποοπ οποπ
π” Νἰοιπππποπ οἱπ Βοοππ. πἱο ΡΕπι·ι·οι· ποππονοποπ ποπ ϋποπτΙἰοποπ Μοτοπο
πἰοποι·π ποϋεπιππΙοπ." Βἰοπτ :ποπ πω· Βοοπο ππποι· επί ποπ θι·πππ, πο
π:: οπ πἰοπτ οἰππιπΙ ποπ· Ψππι·ποΕτ Βοπιπππ,- ππππ νοπ που πἰτοπΙἱοποπ

Οποτποπϋι·πο ποπ Ωοἱππἰοποπ ππτοι·πποτ ονοι·ποπ ποἱ, ποπ ΗοιποΒἱεποἱπ π
που νοηἔοποπτἱοποποπ Ψπ'οἱπο πιο Ιοἱπτοπ. Βπ ἱπτ ποπποΙποπ πππππποπΙἰοπ

οοπτοιτοτ, ἱππ επ Ιοἱπ£οπ, ποσοι' πω· Μ! παππσ·ποΗίοΙιο:· Ψαπτπιπρ ω
πωπεσω Β·οίποί!οπ ιιππ Βα·Μο.
ννπι πππ ποππ πἱο Βτποτπτοἔἱοπππε ποπ θοἱππἱοποπ, πνοππ πἱο ποπι

Κπἱποι· Βοποπ απο ποπ Κπἰποι·π Μ, νοτονο!π·οπ, πποπ Οσα :π Βοποπ, πο”
θοποπ Μ? οπο: πἱο πονἱπεοπ, οτινοπ :ο ποποπννοι·οπ, πω: Βοποπ ποπ ΕΜ
νοι·πτϋππο, ονοΙοποπ πἱο ποτοπ:π ππ·οι· Κἰτοπο ππΒοΙοΒ1: ποποπ?
Βἰο πιπποΙΙποποπ θοἰππἱοποπ ποπ θι·οππποι·ποΒιππιππ ππποπ ἱπ Απ

ποοι·ποπο ποπποπ οπιπι ποϋποι· πο: ΒΕποποοΕοι·ππο ποπ πω ιποἰπτ ππτοι·

ῇοποι· αποπτποπίίοποπ Ψαπτοπο, πἰο οπιπι Μο πππ πο ποπ που ονοΙπὶοποπ
Βοπϋι·πο πεπ Ρι·οΒοοοΙ| Βοποππποπ ονπι·πο, ΒοΙοἰπτοτ, νοε 3οποοπ νοπ πω·
Ιπιπιοπἱππ-θοπιιπἱππἰοπ πἱοπτ €οποππι Βοποποπ ονοι·ποπ. Ψοππ πιο πἱο
ΒτοππποτποΒΙἱοπο 8:ππτπι·οΒἱοι·ππΒ ποπ θοἰππὶοποπ, νοΙοπο πι· ποπ οπο
ππ€οι· ρΒἰοπτ8οπιπππἱἔοι· Ψππι·ππΒ Ηπ·οι· θονἱπποππϊτοὶποἱτ ππΙοἱπΒοπ πιπ·οπ;

πἰππ, ποπ Εἱπποιπιποπ νοι·ποοπ πο πιο πἱο πιιππι·οπ πω· οἱποπ θοννἱπποππ
πτποπ πππ πππ οἱπο ΗΙπ·το Βοποπ ΠπποππΙπἰΒο πππ ποππ·πίτ πο”, πνοΙοπο
επ ποπ Βοπ·οποπτοπ ΠπΕοττποποπ 8ο. ΚϋπἱεΙ. Ηοποπ ποπ θι·οππποι·ιοΒπ
ιππΙοπ.

8π:ποι·οπι νοι·ποπιποπ ποοπ ποποπ ἱπ ποποποοι· Ζοπ. πἱο αϊπιπι!!ίοποπ
ΙαιΜο!τ”οοποπ θοίο!!Μιοπ ἱπ ποι· ΑπΒοΙοἔοπποἱτ ποπ νοι·Ιπποεοπ ΠΙοππιοἰποπ
οἱπ Ρι·οιποιποι·πι ποπ ποιο οι·οποποιαοΒΙΙοποπ Βτοοτπιπἱπὶπτοπἱπιπ οὶπΒοτοΙοπτ,
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ααα ααι·ια α" |ιαι!ιοΗεα!ιο θοειαααιιε ααεμεαι·οοιιαα, ενσααι·αι.οα εαΠιει
σπα ιιιαοα ΒοαιιιαΙιτει· νοι·ιναι·ι', ,,ιιιε ιινοΙΙιοα οιο ΜΒΜ· αιιιοι· α" Ιαιαιεαιαι
αοιαιαιεειοα αιε πω· ασια Βιεα|ιοία ειοἱιοα,“ ωι€ιαιιι.
Ζαι· Ψαιιι·αειιαιααε απ· ααια καιω. Ρι'αι·ι·ει· ααα ννοιαιαι· ααἔεαααιιιεα

Ρααιιιιοαειι ια α" Ιαιαιοαιαι-θοιαιαιεειοα Μι Με ει·οεειι. Ψειιααι·'εοαο
Βα8ιαι·αα8 Μαι ΖειτααΒεαααιιι·αιιιοα ειααα αι·οι.εειααιιεοιιαα θειει!ιο!ιοα

Μεταιιι.

1 ι. Ψαι·ιοαιιιοι·ε.

Πιο Τοα·αιωα·ίιιαα; α" θααανοαα"σαα "πιο Ο. Λεια!! 1858.
Πιο Ψαι·ιοαιιιοι·αιεο!ιο Οοανααιιοα ααα Με ια ?Μέσι αει·οι!ιοα Πα

δ. 1857 ααα 1858 ει·ιεεεεαοα ΑττειιειιιοΒο ειαιι ιαι αίτι.·Ιισ”υ Μ. Π. ααα
Π!. αιιι€ει!ιει|ι. Πιεεοιιιο ἱει παι.ςΙεια!ι ια οιαιιι· Βοιιια ν‹ια Λαικα" αιιιιοι·
ιιο!εαοιιωτ ινοι·αεα ικα Ἀπ·|ιία Μ. Π. 8. ι53-188. 278-288. 518
545, 64ι-θ?4, Π!. δ. 23-24. Αααα Με ααι·αιιοι· οτεοιιιοαοαο Βιιαι·αιαι·.
ιιιιιαααι.!ιοιι :Πο 8οιιι·ιίωα νοα Πίσω, Βηχασ|ιση Ψαι·Μϋπία α. ε. αν. ιια!ιοα
να· ικα Αι·οιιιν μια. Π. δ. θ88-?Ι5 Μ!. [Π. δ. 444 α. 46? α. δ?? Π”.
582. 584. ?08. 'Η. Π. δ. 80? Π., ?04, ΒΔ. ν. 282. 280) ιιιιιιω··ωι
μπαμ. ανα |ιαιιαα αοοιι αααιιααιι·α8εα οιαο Αααα! εαπιιιω, ανοια!ια
αιιι αει· ι.ιι·ϋεεισια Πιιιιαααταιεε Με Και!ιοιιεαιιαα Κιι·αιιοαι·οοιιτε ααα [ιειαεα
εαιιαίιιιοιιικειτ αεα ΜΜΜ αει: Ψαι·ιεαιαει·Βιεο!ιαα ()οαοοι·ααιε ιααἰειεαε ααα
ευ ααι·ιιιοΙιεα, Με οι· νιι·ικΙιοιι αιοιιι Μ. από «Με Ρι·οιοειααπεα ΒοΒιια
ααεεεΠιο ιιαι'ι·εΒεα, Με οιι ιιιεειι αιιιι|ι ασια οιιαοαιεο!ιοα Βοοιιιε ααα αιαι!ι

αεαι οοαι:οι·ααια Μ: κοιταω· «παω ααα νει·ίοιιςι: ναι·αοιι. Ποια ΒαιΒοα
ει·ϋιι'αειε Μα Ψαι·ιοαιιιαηςιεσιιοι· θιιει·ιι·ιιιαααΙερι·αεΜεαι απ: ειαει· ΒοΗια
νοα Αι·ιιΚεια ιαι εωω.ιιααιω Μεταιιι· και 10. 8ειριιιι·. Με 26. σαι”.
1859, σα αιιαα ααοιι ιιιε ιιοεοααοι·ε Βι·οειιιιαι·ο ει·εοΙιιααοα:
ΜτΙ ΒοῇαοΙκει·. Με νι'αι·ιοαιιι. Οοαι:οι·αιιι. 8ταιιΕαι·ι αει $ωιαιιιηιί ι880. ?θ 8.

ει. 8.° (μια. 6 8ιΙαοι·α·ι·.)
Ειαο ιι·ειιιιααο Ψιαει·ιαιιααΒ αιοεει· Μει·Ικαι·-ΑΜσ”Μ·Ζ ιαι οιαοαιιιοιιιια

Βιιιαε αεε ννοι·ιοε ιιι·ιιοιιω α” .

Γτεί&αφει· Μιλά. Ιία”το7ιεαὐία!2 1859 Να. 89 8. 809-318. Για·αει·
αει· Ψαι·2εαιαεφτ'ααΙιε δέααΙσαπεεαχει· 1860 ια ιιιαεαι νοια 3. .ιιιαααι·
αιιιιι·ωα Λαικα, αει· ικα Πεα!ισΙιεα ι/α!!ιώία!! 1850 Ντ. 5 ααα 'Ι ασια
8. ααα ΙΟ διιαααι· ααΒοαι·αοΜ απ, ίει·αοι· ια ναι·ειιιιιοαεαοα Δι·ιιιιοια α"
Μιι€ειιιιααι.ο Μια, ααα ια οπο: εοιιι· ιαιιεενοΙΙοα ΑιιιιιιααΙααε και Βιο
!ιοιια. Ηοι“ι·αι!ι Ψαι·αΙκαιιψ ιιιι Ατώἰυ Βα. ν. 8. 35-55. Εε ει·ειιιιιοα
ω" φατσα α‹ιοιι οια αιιι αει·εοΙΙιεα ΙαιοΙοι·ιιαα ααα ΠαΒιιααιιιιεε αοε
καιω. Κιι·οιιεαι·οοΙιτε Βοεαιιι·Μιοααε
πωπω ινω-ι Μαη· Με Ψαι·ιοαιΙι. Πααι:αι·ααι ιαιι ιισεοααει·αι· Βασικειοιιι ιιιιι“ Με

ιιενοι·εωΙιοααο ει.ιιααιεαΙιε Βει·αιιιααι:. ναα ειπε ΙΙοβιοΙα:ι·. 8ιατημι·ιαιει 8ιοιαιωιιι'
4884. (15 Μ. Λεια.)
Πει·εοΙιιοα Α". ιιιαα ιιααιι οι.» Ι'οΙΒοααοα Βοιιι·ιίιεα:
Ψάι·Ιι2α· Ο. Ψιιιωιιιιιοι·ι; ααα Β‹ιια ναι· 800 Ιαιιι·εα. Βια Μαρια @μια απο

Οοαοοι·αειι. 8ιιιιι,ι;αι·ι 1860, αει 8ιειαΙιορί. 78 8. μ. 8. (μια. 9 8ιΙΙιοται·.ι
ΡιιαΙαε. Μ. καιω· ααα ΜΜΜ ω" αιιε θοαοοι·αατ. Βια ννωιωι· ααα ?Πε

πνειειιι· ια αιεεει· Ταμιιι·αχε ι-8 ΑΜΙ. Ι.ααανιέειιαη; 1850. (αει Βιοιιια ια Οοαιια.)
ει: 8. μια. 3 8ιΙ_αοι·,αι·. (Ν. Β. [Παω αιι απ: 8οπιαιοαι.εαιιοιιιιαααΙοι· ααΕοΕοιιαα.)

Βάια”, 8. ΨαιιοιαΙιοι·α ααα αει· Ραρει. 8ι.αιιααι·0 ι850. αει ωρα.. Μ 8.
(ει. Θ. 8 πι.) ι
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Ιειιαεα Βεεταιιαααε αει· Βενει·εα1ιεα θεια ΔΙεπιιααει·ε ν. .Τ.1788 ααι·ειι
Ριιεαι·ισα Π. ν. .ι 1797. Νεεα @αεα ΒΦαε1:ενει·τι·αεεα ασια ααι Επι: αιε
Πεαρτρααατε εαεαιαιαεα πα ίαεεεα, ια Ψιιι·τειααει·8 σα ”ενααΒε1ιεεα
1αι.αει·ιεεαε ΒεΙι8ισα“ Βιιααεε- ααα 8ταιαει·εΙιεισα εεια ααα αΙειαεα. Π”
α1ϊεατ1ιεαε Βεαεααταιεε σαει· αιε α1ιεαιΙιεαε Πεααα;;, αισατ ειαιαε1 εια
6αεατ1ιεαεε Ζειεαεα ειαει· αααει·εα, αεαιεα21ιεα αει· ιααιιεσα-ααταοΙιεσαεα

Βε1ιεισα, ασ!! αιε ααα αιαιιαει· αεααΙαε1: ννει·αεα. νεα αει· Παινει·ειαιτ
Με και· 1ετιαεα Βοι·1”εσααΙε αει·εα, νοια αϋε1ιετεα Με εαια αιεαει·ετεα
ιαααεεα11: εα1Ιεα Με Κιι·εαεα-, Βεαα1- ααα 8ταειεαιεαετε ααι Βε1ιεααει·α
αει· 1αιαει·ιεεαεα Βε1ιεισα αεεε1π1: ννει·αεα. Με αει· Βεεεατ Ιαταει·ιεσα, ασ
α” ααε δυασίείοι·όπια ααε 1“ι·ειε ααα νσΠε Βεεαι αει· Αααιιαιετιατισα ααα
δαιιεαιε1ισα ια ε11εα Κιισαεα- ααα 8σαα1εααεΙεεεααειτεα; εε αει·α1'1, ει·
αεαατ, εαιεειια, ι·ιιετ, Μπα», εατ1αεετ αΙιε Κιι·εαεα- ααα θεαα1αιεαει·;
αεια Βεεεατεα Μεια: ααι· ααε .,νοι·ννιεεεα.“ αι αει· Βεεεαι: ιιαει·1ιειασ
Ιιεσα, εε αεεοι·81: αει· θεαειαιι·ατα α11εε αιεεεε ,,σααε Αα1'ι·α8ε·· αει·ιααι.
?Με «α» Ρι·αιατεα ααα αεια Βαααετεαα ειαε αααει·ε θι·αααα8 αει· 1)ια8ε
παΒεαιαιαετ Μεσα, εσ ειαα ειε αιεατ νει·ααααεα, Με ααπααεααιεα, ααα
αεαεα 1ιειαεια ΒεΒεαιεα εαει· σε ΠαΙαιαααε πα Ιειετεα. αενσι· ει· αιε
Βε1ιεισαε-Βενει·εαΙιεα αιοατ αει ,,α'αι·αιοαεα ννααι·εα Ψοι·τεα, Τι·εαεα ααα
θΙεααεα“ αεεεαννσι·εα ιιααε! - Ψσ ααα ννααα ειαα αατασ1ιεεαει· Με
ααι· εατ1'ει·ατ εσ1εαε ΖααιαιαααΒεα €ειαεσατ ανοι·αεα? Ζαι· θι·ιεατιι·αα8
Παει· ααε Αα1”τι·ειεα αει· ρι·σ1:εετιια1:. Ρι·αια1εα μεσα ω Ψαι·τεαια. Οσα
σοι·αα1: 1αιαα αιεα ιιαι·ιβεαε ααεα ιισσα νει·.α1εισαεα ειαεα ιιιααει·εα εα1:εα
Δι·ιι1ιεΙ ααε [Μα ιαι θεα!σσαεπ καιει!. 1881, Ντ. 15 ααει· ειαε ασια
νοια Ρι·αΙετεα α. Ιίααύει· Βεαε1τεαε Βεαε.
Πιε Ι(απιαιει· αει· Αόρευταπε!επ ααα εσαοα ιιι ιαι·ει· Π. ΒιιιααΒ

νσια 20. Μαι 1858 αει Βει·εταααε αεε Βεε1ιεπεελα|ΜαίοΜεε α”Με
:απλα Αασσεαπεεεε νσια 3. Μαι 1858 (ιια Απ:Μυ, Μ. Π!. 8. 116
120) , ννσι·ια αιε Αα1:ννοι·1: αεε Μιαιετει·ιααιε ααι' αιε Ε'ι·εΒε, ννεισαε Ρααιιτε
αεπ Οσασσι·αετεε αει· εταααιεσαεα Ζαετιαιαιααε νοι·αεααΙιεα εειεα, ιαιτεεταειΙτ
νναι·αε, αεεεα1σεεεα:

,,ειε ια αεια Βεσαεαεεαει1εαει·ιεατε ει·νιιιιαατε Κ 7ει·οο·αιιαπρ νααι 21. Βειαι·.
1857, αε1ι·εα'εαα αιε Βειιααατιαεεαααε ειαει· ααι' αιε νει·αΞιΙταιεεε αει· ΙιιααοΙ. Κιι·ειιε

ια Ψιιι·1ειααει·ε αειιιαΙιεαεα ρδηιετΙισαεα ΒαΙιε σαι Αι·εαιν, Βα. ΙΙ. 5. 494 ααΒεαι·ασΙιτ,
ααει· νει·αι·αο1ιτ απ: αεια Βιιιααι: 20. Μπακ. ααι 21. Βειαι·.), £ει·αει· Με 721·

1°ιαχαπα αεα· Κ. Μπιειει·ιαπιε ν. 27. .ιααααι· 1858, αετι·εα'εαα α1ε ετιιετει·ει:1αΙιεΙιε
Ααιεισατ ααα ααε νει·ι'ααι·εα αει ρι·ιααιρα2ι·οπαωεαεπ Ει·πεπιιαπρεπ απ' ΙαιΙΙιοΙ.

Κιι·οΙιεπρβ·απαεπ (Αι·σαιν 1Ι. 8. 635), ααα Με 7ει·ι'αεαπα αε.ι·εεΙαειι αΙιπι.ι·ιει·ιαπω

ν. 9. Μιιια 1858 αε1ι·ε11'εαα αιε ΒειιαααταιαεαααΒ αεε Ει·.εεααιεεεε αει· ναι·Βεασαι

ιαεαεα Ρβ·απαεαα.<ιεσΙιε5ααπα, ααα ειναι· αασα αει· @εταιρια 8αε1ιΙααε, σααε ννε1ιει·ε

α1ια.αειΙαααεα αει· Βεε1ει·ααε ααιαινει·τεα, πια αιε .παασετεεΙι:ΙιεΙιε 6'ειασπανειαπ και·

Β4:Νεαιεσ·ειαιιααμ ιιι νετινειεεα.“
1

Βιε θσιαιαιεειοα αε1τε αεα Ααεεοι·αιιετεα Βι·. δαπαεα εΙε Βει·ισατ
ει·ετιιττει·, αεα ΑΜ. Βι·. Με” Με Μιταει·ισατει·ετε.τ1ει· αεετεΙ11:. Ι)α ααει·
Με Μεαι·αειτ αει· οσιααιιεεισα αεα Αατι·ιιΒεα αεα Ιετετει·εα αειαααε ααι·σα

ΒααΒιε ιααιωι, εσ ιααεετε ααα Με” Με Βει·ισατει·ειααει·, Πι·. δ'αι·ισαγ
Με Μιταει·ιεατει·ειαιτει· αεπειεααει ννει·αεα. Βιε αειαεα εεαι· αια1“εεεεααεα
Βει·ισατε νναι·αεα αεαι Βι·αε1ιε ιιαει·Βεαεα (8τα11Βαι·τ αει Μετι1ει· ααε

εεεεαεα ααι 8. Β'εαι·. 1860, 104 8. Μ.), ααα ει·εεαιεαειι εαοα μια
ιαιτ ειαεια Υοι·ινοι·ιε αεΒΙει1ει εΙε αεεσααει·ε Βι·οεεααι·εαι



0οιιιιιιιεε1οιιεΙιει·ιεΜ 1Πιει· «Πε Ο«ιιινειι11οιι. 401

Με Οοιινειι11«ιιι «Ιει· ννϋι·τειιι1ι. Βεειει·ιιιιε ιιι11: «1ειιι ιι«”ιρε1Ι. 81ιι1ιΙε. Βει·1«:1ιτ Μι·
«Πε εΠιιιτει·εε1ι1ΙιεΙιε θειιιιιι1εειοιι Πει· Κειιιιιιει· «1ει· ΑΠἔεετἀιιετειι, νει·Εεεετ ιιιι«ι επι

εεΙε11:ετ νοπ ΙΜΙυ2ρΙι Ρ:·ορει. 81ιι1τΒει·τ Πει 1Πε1:1ει·. 18130. 110 5. 8. (80 Μ. ι·1ι.)
Με 1νϋι·τειιι1ι. θειι«:«ιι·«1ετ, Βει·1«:1ι1: ΠΠ· «Πε Μ1ιι«Ιει·1ιειτ «1ει· ετιιιιτει·ε«:1ιΠ. Πεπι

11ι1εε1«ιιι «Ιει· Κειιιιιιει· «Πιτ Λ1ηιε«ιι·«Ιιιετειι, νει·Πιεε1 ιιιι«1 ε1ιιέεΙειτετ νοπ Μ. θ. 8απ«:εμ.
ετιιιτΒιιι·1 Πει ΜεωΙει· 1880. 192 8. 8. (18 Μ. ι·Ιι.)
Ρι·εύε1! @Μ Πι Πει· ΠΠιιΙεΠιιιι€ (8. 3-14) είπε Ιιιιι·εε 1:ι·ε11'ειι«1ε «ΠΙ

Βειιιειιιε Ψϋι·«11Βιιιι€ Πει· νει·«15«ι1ιτιετιιι€ειι πω! Αιι€ι·111'ε εεεειι «Με θειι
εοι·«1«π. Ι)ειε ΒεειιΠετ εεἰιιεε ἱιιι θιιιιεειι Με ετϋιι«111ε1ιει· Κειιιιτιιἱεε «Με
8τε«πε- ιιιι«1 Κιι·ε1ιειιι·ε«:1ι1ε ιιιι«1 «Πιι·εΙιειιε «ι1Πε«:1:1ν ε1ιεεΕ«ιεετειι Βει·1ε1ιτε

Μ, «Με ει· Πι «1ειι ενεεειιτ11ε1ιειι Ιι·ι·11ιιιιιι νει·1'εΙ1τ, ενε1ε!ιει· νοπ εειιιιιιτΙιε1ιειι
ΜΠΒΙ1ε«Ιει·ιι «1ει· θυιιιιιιἰεεἱοιι €εΠιειΙτ ενιιι·«1ε, «Πιεε ει· «Πε θοιινειιΠοιι νοπ
ΒεΠειι Πει· Κίτε!ιε ιινο1ιΙ ΠΠ· εἰιιειι ι·εε1ιτενει·Μιι«1Ι1ε1ιειι νει·1ι·ιι€ ΜΗ, εε
ε1ιει· νει·ιιε1ιιτ, «Πιεε «Πε ειιεΙι ε1ιι δ2αιι2ευεΜι·πε Μι ει'εαΜ·εεΙι2ίι'ε7ιεπ δ'ίππε
«Πε Ψοι·1εε ω, ειι «Με ειι«:1ι «Πε 8τεετεεεινεΙτ ιι1«Πι1: ειιιεε1Πε Α6

ειι«1ει·ιιιι8ειι 1ι·ε1Τειι 1ιειιιιε. ΒΙεεει· Ιι·ι·Πιιιιιι Ρι·ο!ιετ'ε -ιετ ε«Πιοιι νοπ Βι·.
Μααε Πι Πει· ΑΠ1ιειι«1Ι. ΠΙιει· «Πε 1ιε«Πεε1ιε ΠοιινειιΠοιι Πτι Αι·ε1ι1ν Μ. Π.
Β. 298 Π. Ποτε 8. εΠ«Πιι·Ιε81 ενοι·«1ειι. Πει «Πε Βεε1;ιιιιιιιιιιι8ειι «1ει· θειι
νειιΠοιι ειι νοΙΜεΙιειι, 1ιε«1ιιι·ί εε ιιιιε!ι «1ειι Αιιε1”ϋ1ιι·ιιιι€ειι νου Ρι·ερι2
«Ιει· ΠεΒει·ειιιεΠιιιιιιιιιι8 «1ει· εεεετεεε1ιειι«1ειι Π'.ιετοι·ειι ΠΠ· ιιε«:ΙιεπεΙιειι«1ε

Αειι«Ιει·ιιιι€ειι «Με 1ιεετε!ιειι«Ιειι Βεε1ι1:ε: 1) Επι ιι«ιε1ι ω. 5 «Με Β1ε«Πιο1'ε
ΠΒει· Β1ιεεε«Πιειι :τι ειι1εεΙιεἱὸειι ειιε1ε1ιειι εοΠ, ε«ι Μ: «Πε Κ. νει·οι·«1ιιιιιι€
νοιιι '7./24. δωσει· 1811. ννεΙ«Πιε «Πε Βε11ιεΙιεΙ1ιιιι€ «Με νει·ίε1ιι·ειιε πω!
«Πι1ιει· Πι «1ειι «1ειιι 6ετει·ι·ε1«:1ι1ε«Πιειι ΒεοΜε ιιιι1ει·ννοι·ίειιειι Ι.ειι«1εεΠιει1ειι «Πε

ΖιιεΠιιι«1ι€1ιειτ «1ει· ενε11Ι1ε1ιειι θει·ιε1ιτε νοι·εο1ιι·1ε1ι , ιιιιίειι1ιε1ιειι. (Η1ει·ειι
ιει επι νει·81ειο1ιειι Πει· Μ". Μἱιι. Εν!. ν. 28. Βερτ1ιι·. 1828 Εεεε, Κ1ι·«Πιειι
Βεεε1::ιε, Βεγεε1ιει·'ε ΒειιιιιιΙιιιιε 1849). 2) Αιιε «1ει· 1ιιι ΒΙε1«Πιειι Αι·1ι1ιεΙ
«1ειιι Β1ε«Πιο1'ε 1Πιει·Ιεεεειιειι θει·1ε1ι1εΠει·Ιιε1τ Π1ιει· θειετΙ1«Πιε ενεε·ειι ΜΜ
Πε1ιει· Πε1ιει·1ι·ετιιιι€ειι 16181 «πιώ «Πε Ππ!επ·πελαπρ «1ιιι·«Πι «Πε ΒεἰεΠἰε1ιε
Βε1ιΠι·«1ε. Πε Με «Πι1ιει· «Με δ. 102 «Με νει·ννεΙιιιιι€εε«1ιε1ε, ννοιιιι«Πι «1ει·

θΙιει·ειιι1ιιιιιιιιι ιιιΠ «Ιειιι Πεεειι ΠΠ· «Πε Β1ειιετνει·8ε1ιιιιι€ειι «1ει· Κἰτεἰιειι
«Πειιει· «Πε οι·«1ειιΠ. Πιιτει·ειι«:ΠιιιιεεΒεΠϋι·«1ε 1ιΠ«1ετ, ειι1“ειι1ιεΙιειι, εο1'ει·ιι εε
ιιιε1ι ιιἰε1ι1: νοπ εοΙε1ιειι νεη;ε1ιειι 1ιειι«1ε1τ, ενε1«Πιε «Πε «Με θιε1ε1Ιιε!ιειι ·

νοιιι 81ιι«ι1ε ΠΒει·1:ι·εεειιειι Πιιιι«:Ποιιειι 1ιετι·ε1ϊειι. Ψεεειι Πει· θει·ιοΜε
Ιιει·ΕεΠ 1Πιει· «Πε Ραίο·υπα!ι·εεΜε ενει·ε είπε εεεετεΙ1«Πιε Βεε1ἱιιιιιιιιιιΒ ιιοΠι

ενειι«Πε, ενειιιι «1ει· 1ιἰει·!ιει·ἔε1ιϋι·ἱΒε ω.. «Με ω. 5 εΠε 81ι·ειτ181ιειτειι
ιΠιει· Ι.ειειιρε1ι·οιιετι·εε1ιτε εεεειι «Με Β1εε1ιο1' «Με εειετΙ1ε1ιειι θει·1ε1ιτε
νοι·1ιεΙιεΠειι εν«ιΙΙτε, είπε ΑιιεΙεειιιι€ «1ει· θειινειιτιοιι ιιιι«1 Δειι«1ει·«ιιιε «Με
Πεε1ε1ιειι«1ειι Βεε!ιτεε, «Πε Ρι·οΙιετ ιι1«Πιτ ΠεΓιιι·ινοι·τειι ΜΗ. Δ

.) Με Λεϊ
1ιεΒιιιι€ «Με Νασο! Πι Απ. ΠΙ. εαπ «Πε ΒεεειΠειιιι€ «Πε εννεἱτειι 8ετεεε
«Με 5

. '72 «1ει· νει·ίιιιιειιιι€ ιιιιτει· Βεο!ιε.ε1ι1ιιιιε «Με Π
. 176 «1ει·εεΙ1ιειι νει·

ιιιιε, Πει· ΠΠ· «Πε ΑΜιι«Ιει·ιιιι€ειι νοπ νει·1εεειιιι€ε1ιεεΠιιιιιιιιιι€ειι «Πε 2ο

εΠιιιιιιιιιιε νοπ :ενώ Βι·ΠΠιειΙειι Πει· «ιιιενεεειι«1ειι Μ1181ιε«1ει· Π
ι

¦ι«Π«1ειι

Κειιιιιιει·ιι νοι·ε«Πιι·ε1Μ. 5
) Με Ει·ιιειιιιιιιι€ «Με Πεσ·.ιίε|ιει·ε «Με ΨείεεΖπι

είί/2ε.ι· «Πιι·«Πι «1ειι ΒιεεΙιοῖ Πι Απ. 8. ε.) Πει· οοιινειιΠοιι ιιιιιε1ιτ «Πε Αεί
Ιιε1ιιιιιε νοπ ω. 1 Ντ. 1. «Με θεεετεεε ν. θ. .ΝΠ 1842 ιιο11ιενειι«118,
εοενειτ «Πιι·ιιι 3ειιειι Βεειιιι1:ειι 81εεεε«11ειιει·ι·εε1ιτε νει·Ι1ε1ιειι εϊιι«1.

Ρι·ο1ιετ ε1:εΙΙ1; «Ιειιι€ειιιεεε «Με Αιιτι·ε8, «Πε Κ. Βεειει·ιιιιε επι 1ιεΙ«Πεε1ε
ΕἰιιΒιἱιιΒιιιι8 «1ει· ιιεε1ι «ΠΠεει· ΑιιεΠ11ιι·«ιιι8 :πιο νοΙΙιιιι€ «Με ο«ιιινειιΠοιι
ει·ίοι·«Ιει·ΠεΙιειι θεεετεωεενοι·Ιεεειι ειι Μ11ειι. Βιεεει· Αιι1ι·εε ενιιι·«1ε νοιι

Πει” “Με Με ειπε. Μ·«:Ιιεπο·ε«:Ιιι. Π. .Βαπ«ϊ. 28



402 Ψαι·τσιαασι·α: Ψσι·ννοι·τ'ιια; απ· Οοπνσαιτοα ν. 8. Αρτα 1857.

α.» ααα 5 Ρι·οτιιετιιατσπ απα 4 ΚαταοΙτασα ασετσασπασα θοιααιἱεεἱσπ πια

θ Βτἱαιαισα (Ρι·οαετ, Βιιαπετσι· (Ρι·οτσετ.), ν. Καιιιιασι·ιιι·, ν. Οσπιιιιιαμα
(Ρι·οτσετ.) ν. Μιιττασε, ν. πιω μμα 3 Βταιιιασα (Βιιι·ννον, Ηιιμι·. ΡΙιιααα),
ασεσαΙοεεσπ. ααα: νοπ Ρι·οαετ ασιιατι·αετο Ασαεεσιαα; ασε Βσαιιιισι·αε,
αιιεε αἱσ Βεπισι·απε ειιαοα νοι·ασι· απε θοασοι·αατ ιιααΠιαι·τ απα ταιαιννστεσ

ιιαεμτααι·τ αιιασ, σι·αίισΙτ ααι· απ. ΖαεττπιπιαπΒ νοπ Βιιααετσι·. Με α'ο!μ
ασε Ρι·Επιιιρε ασκ Οοανοαττοπ. αισ θι·αιιιιΙιπισ :ννἱεσασα Κἰτοαε απα Βτιιατ
»α εασασπ, ασαατι·ιι€τι.ι ΜΜΜ πασα, αΙσ Βσμσι·ααπ πια θισεστεεενοι·Ιιιμπ
πα σι·εαοαοπ, πα Αι·τ. 5 α" Οοπνσατὶοπ, τ) ιιαει· αιε |Παίααι·ααι.ς αει·
οαΙτμτοι·ιεσασπ Οινασασ (ααμποιαπισα νοπ πασα Μιτπαοασι·π σ" (Μπι
αιτεειοπ πια Αιιεπααιασ α. Βί!ε'ε·), 2) ααι Αατ'αιιααπ8 ασι· νοπ αεα 88.
2'7. 135 απα 142 ω νια·τ'ιιεεαπ€ απ ασεττα1πιτσ θοπίσεειοποπ μαπαρττοπ
ροΙἰτἱεοασα νοι·ι·σσατσ τ) (απτσι· ΖαετιιπιπαπΒι νοπ Ηιιμι·, Ραιπα, Ρι·οαετ,
Βοααετσι· ααα ιιαια 'Ι'αιαΙ ειαε ιιαννστοασπασπ θι·απασπ νοπ 8αι·ιινσν) 3) πα Απ.
9 ααα: σἱπσ Μοαἱαοατἱοπ ασε θαεστιαε ν. 30. ΜΒΜ 1828 αἰαῦἱ0ατα0α
αει· Βταιιτεαισπσι·ισαατσ ασκ Ρι·οϊσεεοι·σα αει· καιω. ΓιιααΙτατ (ιιατσι· Ζα
ετιιιιιααα;; νοπ ν. Οιιιιιιασι·σι·, ν. Μιιττασε, Ρι·οαετ, ν. Πτι, Βιιααετσι·.)
δαπυερ σι·ματ ειοα τα ασι· ΕιαΙσττααπ ια ασια ασεοπασι·σα Δα- |

αι·αιιαα ειστασε Βσι·ιοατσε (ε. 3--22) ἰα Βσασπειιι·τσπ μμα ασια ραρετ
Ιἰσασα ΒτααΙ, ασεεσπ Ρι·ιιιιατ .Μπιτ ααι ..α!τι·ιιιαοπταασπ Ψοι·ττ'ααι·σι· νει·

τασιαιατσα.“ ααα παμπ ααασι·σ αιιταοΙἱοασ Εσαι·σα, πα ασασα σι· ιιαει· πασα
ντσΙσ ατσατ ααταοΙΞεοασ ι·σααπστ, πι. Β. (8. θ) εοΙΙσα ,,αἰσ Ι.σαι·σα Βοιαε
εΠσ ΝιοατααταοΙιασα εοαΙσααταια Με Κστιισι· νσι·ααιαιασπ.“ Βτιιττ μασ:
ααασι·σα Ψτασι·Ισμπ8 νσι·ννσιεσπ ννιι· Ηι·π. δαι·ισσιχ απα αἰσ ιιαασι·σα οασπ

μπααπτσπ απτἱοοπσοιαατΙἱσασπ Βι·αεοααι·σπεααι·στασι· παι· αιιτ' αισμμπτασίίαρεπ
Απ.ι·ρι·ιΞεασ Με Ιατρεία Ρίτα Ια ἰπ αισαι·σι·σα ΔΙΙοοατἰοπιιπ (ιιαμαι·αι:ατ απ
:ΜΜΜ Βα. Ή. Β. 530 α) Βια· νοπ Πιιμι· ααα ΡΙαιια απτσι·ετατιτσ
Αατιιιἔ δαπωσι/.ι· μπα αιιαια, ααι Κιιιαπισι· ασκ Ααμοι·ααστεα ινοΠσ ασ
ειιαΙισεεσα:

τ) ααι ειῖιπιατΙἱιιασα Βσετιιαπιααμα ασι· θοανσατἱοα, εοννσἱτ αἱσεσΙασπ
ιαἱτ ασετσασααεα θεεστεσπ απ νταασι·ερι·αι:α ετσασα ιιαει· ιπἰτ ω. εταπατειιασα
Βτσασι·νσι·νιαΙΙιμαμισαατ ιια Ζαεαιαιασπαιιπέ ετσασπ 4- ααα αααἱπ ι·σιιααιιτσ
αει· Μιποι·Μτενοι·τι·αε ασπ Απ. 3. 4. τα. α-Β, Απ. 5. Ααε. τ, 2, 4.,
Απ. σ, Τ, 8. Ααε. 3. Απ. 9, 10 αει· θοανοπτἰοπ - πι· εταπαιεοασπ Ύστ
ααεοαισαααπ πα ι·οοΙιιιαιι·σα ααα μεσα αστεια 'νοΠααι; νοι·ννααι·απ8 στα

ιαΙσμα. (ααι· Ααμοι·ααστα πω. ι·σι:αιιατι·τσ ιιιιεειιι·ασπι πασα ποσα ασπ
Αι·τ. 4 Μ. ιι ασ: Οοανσατιοα και· ετααατει:ασα ΎσιιιαεοαἰσαααΒ) Σ) Βῖο
Κ. Βταιιτει·σμσι·ααε αατοι· Ηταινσιεαιια ιιαΕ ατα ασἱ α.» ειιατσι·σπ Ρι·ατ'απΒ
ασκ νσι·ινσαααπΒ α” τ'ι·ααιιι·σα Βταατειααπααιασα (8. Π!) ααι· Ύσι·ϊ.-Πι·α.)
εἱοα ει·μασπασπ ιιιαΒαοασα α'οΙμα ικα σι·εασασα, αισ Ααετ'ααι·απ8 ααι· ναι·

ΐαμαμπ ασε Κ. Μιατεται·ιαπιε ασε Κιι·σασα- ααα ΒιιααΙννσεσπε ν. 4. Μαἱ
απα 18. νιωθω- 1859 αιιτι·σασπα ααι νσιααΙτπἱεεσ ασκ Οοαντιιτσ τα Εαιαμα
Βοττννσττ ααα 'Ι'ααιαμα ατε ιιατ' ανώτατα: τα Ααετιιαα πα αιεεσα. 3) Ια

Ει·νναι·ταπΒ ασκ νιιπ ασι· Κ. Βτιιιιτει·σμσι·απ8 παι· Αιιετ'ααι·τιπε ασι· Όσα
νσατἱοπ ιια αἰσ Βταιιασ απ αι·ταμπασα νοι·Ιαμα αἱσ θσασἱἔτασἰτ παπα
ειιι·σσασα, ικα α» ιια Ψσ.<ισ ασκ Ζαπασ.99εεεταφεύωπα σταιεαΓααι·σπασα Ασπ

τ) Ια μι· 8ττιιαπα μι· Καιαπισι· ν. 4. ΜΣιι·π 1881 αι·ιιοαισ 8τιιατει·ατα ν. ΒαιπσΙτα
πω. ασι·σιτι σιπσπ Θσεστπσατνναι·Ε στα, ααι· ατο αατασι·Ιιοασπ ασι:ατσ νοπ αει· Οσπ
τσιιειοα ααιιαααπεια ιαιιιιατ.
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παταω; πεε Ψει·απΙιπιεεεε ιια·ιιιοαεπ 8ιεει πππ Κιι·εΙιε ίπ τι." Βιεαταπε
πει· Πιιιιααπππιπαειτ αεἱπετ νοπ ειπιιππει· παώ πεπ ια πει· θοανεπποπ ειπα
?'|ιείΙ πιεπει·πε!επιεπ θτπππεπωεπ, νοι·αεαιππιοα πιι·ει· ερπτει·επ Ρι·πΐαπε
ιπι Βιιιπε!πεπ, πιιιεπανιι·πεπ. Δ.) Βιε Κ. Βεπιει·ππε ιια ετεπώεπ, πεπ
νοΠεπε πει· θοπνεπποιι ν. 8. Αιιτπ 1857 ιπι Επιππεπ επ ειεπτειι.
Ζα ε" Μειωσα @μια πεπ Οοποοι·πετ πατώ Βτοεώπτεπ πππ ιιι·οτεει.

Πιποεεεπεγποπεπ παπι πππ παώ, απο ιπι θι·οεεα. Πεεεεπ (ε. οαεπ ε. 355 π.)
πιο ιιι πεπ τοπ πεπι ε. 8. ΝιιποιιιιΙνετειπ νετιιπεπιιτετεπ νετεειππι!αππειι.
8ο ι”εππ ιπ εἱπει· εοιώεπ ω Εεεπππεπ πια 25. Ματ. 1861 Β·ώεπεπειι
νει·επιππιιαπε π. Απιι·ιι€ πεε Απνοώιεπ Βεγεεαετ επε θιιπειειτ πιει; επ
Βειπειπε Ζπετιπιπιππε, ιιι πεπ θειπειππεπ Ειππεαειι ιιπ πεπ επιππιειιαεπ
Ααεεώπεε ιια νετειιεπιπ:επ, «Μπιτ πἰεεετ πεπ Κιιιιιπιει·π ιιπππ τω, Με
πιιε ,,νοΠι·· ω. α. :Με ιιτοτεειπιιεεαε, εοντεπ ιπεπ εε επίε;εαειπτ πειτε)
Μπι θ'υπα.·πτπα$ ανοΙαε, εοππει·ιι ειπε ΒεπεΙαπε πετ Κιι·εαεπνει·αϊιΙιπιεεε
πατώ Πιια·ιτΙιαπε πει· Κιιπιιπετπ, πἱώτ παετ πατώ Πεαετειπαππϊτ ιππ;

Βοιπ. (Μ. ε. πει·παει· πεπ 8ταιιΒιιι·ιει· ΒοππτεΒεαι. Πιτ πεε ώι·ιετΙ Με.
1861. Ντ. 30 πατε: Εεε|ιπειεπ, Ντ. 88 παει· ω. Ηι·εαεπίειππΙιοαεπ Οασι
ι·ιιιιιετ πει ΝεποπεΙνετειπε.)
Δια 28. Γεατιιιιτ 1861 τω πππ πιο Ιίαττιιτιετ πετ .4πρεπτπτιε2επ

ντιεπει· επειιιπιιιεπ. Πει· Ρι·ϊιειπεπι Βπιπετ πιειαε εώοπ πει· ἰπ ει·ετεπ πι·
:πππ παώ πεπι Ψιεπει·επεειπιπεπιι·ιιτ (πετ 1188ϊεπ ιιπ θιιπιιεπ) πια, πεεε
πιο ΒεΒἱεταπΒ πετ ετεπτει·εώπιοαεπ 0οιπιιιιεειοπ πει· Κειπιπει· εἱπεπ θεεε!ε

ετιίωιιτ/ πε!τει)"ετιπ άσε π6πιετε Βεπε!ποιε πετ τ"ιειωτιε πετ Μπλα!.
ΙΩ”τεΙιε πετ Μπα2επεωαΖΣ απ|` (παπά πετ πετείτιαατωτιε Μαΐ πεπ Ραρι2'ε
νοι·ΒεΠεει αιιαε. Πισω: θεεεπεπιεναι·ι' Μπακ Με Με::
..ΨαΐΙΙιείσπ ω. ε2ε. Πιπ «πε νεταπΙιπἱεεε πει· ΙιιιιαοΙιεεαεπ Κἰτώε επι·

πιιιαεΒεπτειτ ια ειπι€επ -Βεεἱεαππἔεπ ππ.αετ πα τεεεΙα, τετοτππεπ πππ

νει·ίππεπ απ, ιετιιετ ΒεεπετιαΙιττιε απ| τα” πατώ Πτι.τετε πετοτπτιππ_π
αυτι 21. Πεεεπιπετ 1857 :πιτ ππετιι!!ίεπεπ Κετιπίππτε πεπταεα!ε, πω: [Με
ιιτιαεσεααπε£ παταει πτιαετπωω·ετ!ίεαεπ πὐετΜΙιυΙιεἰΜεαεπ δ'επιιιε- ιιππ
Ααβ·ίεα!ετεε7ιΕ.ι·, :ειπε α!!ετ Βαλτε Πτι.τετετ ευετιρεΜεαεπ Εετιπε.ιπίτι·Ιιε

παρεει·πίπτεεπε Πεπετείτιποπιπιετι απ! πειτι θπετΙιπωρΣε πετ ΜΜΜ. Κίτε!ιε,
παώ .4ιιΙιπτωτιπ (πιεσε: θεαείσπεπ Βαι!!ιε.τ από Με Ζια!ίπιτιπππ Πτισετετ

πε!τειιετι δ!ιῖιιπε, ωίε /'εζει!.·
Απ. 1. Κιι·παΙιαΙιε Αποτπαππεεπ παει· θεεεπεΕπιιπε, πιο πἱώτ ιιππ

εεαπεεε!ιοα ιππει·αιπα πει· ι·εεαπιεαεπ Ζπειιιπππιπειτ πει· Κἱτώε ΙἰεΒεπ,
εοππει·π επεΙειώ ια απτέει·ιαιαε οπετ εαιετΙιεαε ΨεταπΙιπἱεεε εἰπετεἱἱεπ,
απππεπ ιπώ!; οαπε νοι·εππειπε Ειπειώι πππ θεπεαιπἱεαπε πει· απια

τεΒιετππε ει·Ιεεεεπ ω" νει·Ιιππππ;τ ττει·πεπ. Ηιεαει· εεαϋτεπ ἱπεαεεοππει·ε
απο Δεππει·ππεεπ αεειώεππει· νοι·εώι·π'ιεπ Με Βιιιτιοατππεεπ ιιι Βαεειιεαεπ,
απο Αποι·πιιπππειι. ανεΙεαε επί πειιι θεαιετε ππεπτΙιεαετ Εεαι·επετεπειι
κατα νοΙΙεπεε !ιοπιιπεπ εοΠεπ, πιε Βιπίπατιιπε εεἰεπἱεαετ θι·πεπ πππ
0οπετεπετιοπεπ, πιο Ειπι·ιώιππε ιιεπει· αιτώ!ιοαετ θειπειππεπ πππ πιε

Δαπππει·ιιπε αεειεαεππει· ιιιι·σια!ιώει· θειιιειππε- πππ ΒεεἱτΙιεεἰπταεἱΙππΒεπ,

ΑποτπαππΒεπ αἱπεἱεατπώ πει· Ειπτιώιαπε πππ Επαταπε ω· 8πιππεε
Βεπιειετ οπετ επεεπιιππτεπ Κιτοαεπαπεαει·. π... εΙΙΒειπειπεπ αιτώιιεαεπ
Διιοτπππαπεπ παει· ιππετε, .παπι ιιιπεταπΙα π. ι·εεΜΙιεαειι Ζπειπππἱἔαεἱι:
πει· Κιι·ώε εεΙεπεπε θεεεπειπππε, πεεεε!ειεαεπ τοπ ΒρεειιιΙνει·ΕπεππΒεπ
πἰεεει· Απ, ανειεαε νοπ ετπεεει·ετ Βεπεπιππε ειππ, ιπι _ι

ε εἱπ ΕπειιιρΙετ
ΒΙειεαπειτιπ ιππ πει·επ Βι·Ιοιειιπιιε επι πιο Επιειει·εΒιετππε ειππαεειιπεπι
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Βιιι·οπ πιοεο Βοειιιπιπιιποοπ οι·πιιιι πιο νοι·εοιιι·ιιτ πεε :οοποπ Βοιεεε πεε

5. '72 ποι· νοι·ιεεεπποειιι·πιιππε ιπι·ε πιιποι·ε Ει·ιιιπιοι·ιιπο πππ Διιει'ιιπιππ8.
Απ. 2. Κιι·οποπιιιπιοι· ιπϋπποπ ιιιιι ι·οοπιιιοπει· Ψιι·πιιπε πιοπι επ

Ροι·εοποπ ιιποι·ιι·οεοπ οι·ει·ποπ, νοιι ενοΙοποπ πιο 8οοειει·οοιοι·ππε οπο" Απ

ι”ιιιιι·ιιπε νοπ Τπιιιειιοπεπ οι·πιιιι·ι πει, ποεε οιο ιιπ ιπ πιιι·εοι·ιιοπει· οποι·

ιιοιιτιεοπει· Βεειοπιιπε ιπιεειιιιιιε εειεπ. Πει· νοι·ειοππ πεε Ψιιποιιπειιιιε
:ο 'Γιιπιπποπ ιετ ιιΙε Βιοοιεπιεπει· ιιπ Βιππο ποι· 88. 4'7-5θ ποι· νει·
Γεεειιππειιι·πιιππο ιοι·ποι· πιοιιτ :τι πετι·οοπτοπ. Βιο Βοετιπιιπππι; πει· πιο. 1
ποε Απ. 1. πεε θοεοτεοε νοιπ ο. .Τοπ 1842, οοποπ ειε επι' πιοεοπ Βιοποι·
οιοιι πεπιειιι, πιο ιιιοιπιι οποεοι· Ψιιιιοπο.
Απ. 3. Ποιπ Βιεοποι' ποπιιπι πιο Βιεοιπιιποι·εονειτ πεεεπ θοιειιιοπε

πιποιοπιιιοπ ιπι·οε Ψοπποιε πππ ποι· οποιο” ιιιι·εε πιι·οπιιεποπ Διπτοε
πεοπ ποπ θι·ιιππειιιοεπ ποε πει·πιοιε ι;ειιοπποπ ιιιιτποιιεοποπ Κιι·οποπτοεπιε
απ. Πιο 55. Η πππ 48 πει· νει·ίεεεοπεειιι·ιιιιππο ιιπποπ επι' Επιποιιεοπε
Κιιοποππιοποι· πει νει·ι'επιπποεπ, ονοιοπο ειοπ πιοεεΙποπ επι” ποπι πιονοι·
ποποιοπιιειοπ θεπιοιε :τι Βοπιιιποπ ιιοπιπιοπ ιεεεοπ, ι'οι·ποι·πιπ ιιοιπο Απ
κινοππιιπ8ι εποπεο ι:ι·οτοπ πιο νοι·οοιιι·ιι'τοπ ποε δ. ιο2, Απο. 4 πεε νει·

ννοιιπποεοπιοτε πππ ποι· Κ. νοι·οι·ππππ8 νοιιι 23. ΑπΒιιετ 18%. δ. Σ,
πιο. 1, εοννοιτ πιοεοιπεπ πεε εειποιπεοπιιιιιιοπο Οπει·οιπτ οιιοπ πο· πιο

Ππιοι·εποπππΒ νοπ νοι·οοιιιιποεπ ποι· ποτποιιεοποπ θειετιιοποπ Βοοεπ πιο
ιοωιιιιοιιο Πιεοιριιπ πππ ιπ ιπι·ει· Βοιετιιοποπ Αιπιειιιπι·οπΒ πιο επεπιππι€ -

οι·ιιιιιι·οπ, πιοιπιι επεεοι· Ψιι·ιιιιπο. Βει _οοπ2Ιι2Ζι'ολ ετι·ιιΕπιιι·οπ Βιεπει
νει·8επεπ ποι· (ιοιετιιοπεπ πει πεε πεπιειπεοποι'ιΙιοπο Οπει·οιπι ποοιι Απ

οι·πιιιιπε πππ ποιοι· πει· Βοιιππο που Βιοοιεοπίειοπιεπεπϋι·πε οιο νοι·ιιπιοι·

επεποπο (Απ. 448 σ. ποι· Βιι·ειρι·οοοοεοι·ππππε) εποπ ιιιιπι`τιἔπιπ ειπε πιε
ποι· επ ιιιπι·επ. Ηεπι·ιΒοπε ιιοπποπ νοι·ιιιοπποεπ πππ Ει·ιιεππιπιεεο ποι·

Κιι·οποποενοιτ οοποπ πιο π'ι·οιπειτ πππ πεε νοι·ιποοεπ νοπ Οοιετιιοποπ
ενιποι· πει·οπ Ψιιιοπ πω· νοπ ποπ 8ιοοιεποπϋι·ποπ πππ ποι· ποιοι· ποι· να·
επεεετεοπε νοιιιιοΒοπ ενοι·ποιι, πεεε οιο ποοιι ποπ -- πιοεοπ ιιποι· πεε
οιπποποιτοπο νοι·ίοιιι·οπ ιιι εοποπποπ πιοοπννοιεοπ νοιπ ειιιοιπιοποπ θεειειιτε

ριιπιιιο ποιο ειι ποεπειιιπποπ ειππ. Ψεππ πο· πεπ Ζενοεπ οιποι· ιππι
ιιοποπ Ππιοι·εοοπππ8 Ζοποοπ επ νει·ποππιοπ ειππ, ποι·επ Απιιπι· Μπελ πίε
διπαι.ιποΙιπι·πε νοπ ποι· Βιι·οιιιιοποπ ΒιοΠε εονιιπεοπτ Μπι, πο ιετ πεε
πειι·ειι”οππε θπει·οιπτ επεπεεπεπ, πιοΙοποε επι πιο οι·ι'οι·ποι·ιιοποπ Νεοπ
κνοιεο πιο πιοεειποπ νοι·ποιιπιοπ πππ πει·επ Απεειι€οπ ποι· Κιι·οποπποπϋι·πε
ιιιιαπειιοπ οπο. Βιε Βιεοιριιποι·ειι·οιεονοΙτ πει· Βιιιοιεποπϋι·ποπ Βοοεπ
ποτποΙιεοιιο θοιει.ιιοπο πιο Τι·ιιδοι· οΣοαι'ίίοΙιοι· Επποτιοποπ (πιο ΒοποιοιιΕ
εοποι·, πιο νοι·ειιιππο ποι· Βιιιτοποει·ιιτιιο πππ Κιι·οποποοπνοπτο οιο.) πιοιπτ
νοι·ποποιτοπ.

Απ. ι. Πιο ιιοιποιιεοπεπ Βιιιονοπποι· πει·ιοπιοοπ Εεπποειποιιο, ιπ
ενοΙοποπ πιο ιοτει: ποοπ πιο οποιπειι€ο νοι·ποι·-ϋειοι·ι·οιοπιεοποπ Ειιοοοεοι:
εεπιιπο Βοοοιιοπ πει, ειππ ιπ Ζπιιππι'τ ιπ Επεεεοπεπ ποιπ 8ειπειποπ Βοοπιο
ποι· ιιοιποΙιεοποπ Κιι·οιιο πππ ποι· πιεοποιιιοπεπ θει·ιοπιεποτιιοιι ιιπιοι· ποπ

Βιειοποπ Βοειιπιιιιπποεπ, πιο πιο ιιπι·ι€οπ ιιετποιιεοποπ Βτεοιεοπεοπϋι·ιεοπ,
ιιπτοι·ιινοι·ι'οπ.

Απ. 6. ιιπ Μ·οιιΖπ'ο7ι 8ειι·οπιοπ Βποπ νοπ Ι(οιποιιποπ, ενοιοιιο πιιοπ
πει· Βτεοτει;εεοαιςοπιιπΒ ιιπειιτι8, ποοπ ποιπ Βιι·οπΙιοπεπ Βοεπιο οποι· @πιο
ειππ, οποι· ππι€ειιοιιι·ι:, ειππ και· ιίοι·πειιπιιιπε πππ Επιεοπειπιιπ8 νοπ Επε
ειι·ειιιοποιτοπ, εοινιο επι· Βοεοι·ΒιιιιΒ ποι· εοπειι€επ, επι εοιοπο Βιιεπ πο

επειιοιιοπ οιιοι·ιοπιοι·ιιοποπ θοεοπειτο πιο ιπ ω. Η ποιι £ιοεοικοε νοιπ
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1. Μπἱ 1855 Βοπαππτοπ ααι·Βοι11οαοπ 151οι·ιοατο παο11°ιπό18; ό1οιιοΙαοπ απαοπ
αιοαοἱ παπα όοπ ο1ποοα1881Βοπ αοαοαόοι·π Βοο11ιππιαπαοπ όοι· 81ιιατεαοαοα

Βοααπα από ἱαι Ποαι·ιαοπ πασα όοπ π. όοπ Απ. 13 από 18 ῇοποπ
θοεοποπ αοιιοἱοαποιοπ θι·απόιια1ιοπ από νο.-π..-ιτιοα, οι·ίοι·όοι·Ιιοαοπ Επι'.
παπα νοπ Αιιι1εννοΒοπ, επι νοι·1'ιιαι·οπ. α.. ο1πο Βαο νοπι α1ι·οαΙιοαοπ 110.101.:
απ- απαια18. όοαοαοπ νοπι ααι·8οι·Ιιοαοπ θοι·ιοατο απ· @Πα οι·α111ι·1, πο
1ἱπόοπ όἱο ΒοιπἱιππιππΒοπ όοι· ω. 15-12 από 20 όοπ 8οόοαα1οπ θο
ιιοτποπ ἱπ Ζαααπ1'τ Ααινοπόαπα·.
Απ. 6. 8αννο11: απ.» Ποσα: οόοι· Ποαοι·οιπαππ1'τ πια όοι· πω...

όσοι· 81αιιται·ο81οι·απα από όοι·οπ θι·απποπ ννο11οι· ι·οιοαοπόο ΒοΕααπ1απο οιπ

ι·5πιποπ, αατ όἱο Βο81οι·απα όοπ Μι... νοπ όοπ νοι·ινιι11οι·π α1ι·πα11οαοπ
νοι·αιϋΒοπα Μπι· όἱο Βι·απΙ1απαι όοπ θι·απόο1οαΕπι από όιο ο11Εταπ8ειιπαεα1Βο
νοι·ννοπόαπα όοι· Βι·τι·11€πιπεο όοπεοΙαοπ Νποαννοια επ νοι·1απαοπ. Πποοι·ο

Μιπ1πιοι·ιοπ όοι· Μπακ, όοπ Ιπποι·π. από όοπ Ι(1ι·οαοπ- από 8οααΙννοεοπα
από ιπ11 νοΙΙ:1οααπα ό1οποπ θοεοακοε αοααίτι·πα1."

Π1οιιοιπ ιπ11 οἱποι· ααι·ποπ Βοόο νοπι 26. απ... 1861 ααοι·Βοαοποπ
θοαο1ιιοπινναι·ίο ννιιι·οπ οἰπΒοαοπόο Μα!ίαε ('72 Β. Η. Ρο!. 81α11Βιιι·1 αοἱ
ΜΜΜ", παααοΒοαοπ επι 4. Μια: 1861) αοιαοΒοαοπ. Β1οπο αοαππόοΙπ
Οπα. 1 όοπ ΜΜΜ όει· θααυοπ1ίαπ (8. 5-42), ἱαι θεα. 2. όι”ε Γαι·αι
από ι·σσα!Μαο Μιι!αι· όει· δαπαεαΜια (πιο εοἱ οιπ νοι·τι·αα ενν1οααοπ όοπι

πιππ1ενοι·Επιιααπαααιόεα1Βοιι νοι·1ι·ο1οι· όοι· Βοα1οι·απαααοννπα από όοιιι Ηι·οαοπ

νοι·1'αεεαπαεαιαεε18οα νοι·1ι·οιοι· όοι· 1πι1αοΙ. [.ιιαόοπα1ι·οαο ἱπ 1ατοπ ἰπποτοπ

Βοπἱοααπεοπ, αοιπ 81αα1εινοι·1ι·πα απ ἱπ1οτππ1ἰοππ1οπ 8ἱππ. πιοατ αα

Βοαπα1οοεοπ πια οἰποι· οιττοι·ι·11οι·1α!οπ απ! νϋΙαοι·ι·οαα111οαοιπ Βοόοα. ε1οαοπ

όοπ πω.. (8. 42-45). απ Οπα. 8 ννἰι·ό όιο θοποικοιινοι·Ιααο οι·Ι11ατοι·1. (8.
54-70) από ἱπ οἰποι· απ”. Η. 'Ι 1 π. όιο 1ι·11αοι· 1αι·οιιι ννοεοπ1Ιἱοαοπ
Ιπαιι!ιο παπα ποαοπ νοπ δοαόαβ Ειπα. Κ1ι·ααοαι·. Π. . 37 νοι·611'οπ111οατο

Ποαοι·οίπαππίτ εννιποαοιι όοι· Βε·81οι·απα από όοπ: Β1ποαοϊ νοπ Βο11οπααι·8
ια Βοιι·ο11' όοι· Βοαο1απα; όει· νοι·α5Ι1Μαπο όοπ Βαιιι1α επι· απ1αο11εοαοπ

πω... νοιπ 12. από 16. .αιπαιιι· 1854. πι111ΒοαοιΙ1. Ψ1ι· ινοι·όοπ ιια111οι·
Με Ψιοα1.18οι·ο απο όοπ (ἱαι ΒπιιαααπόοΙ νοι·αι·11Τοποπ) Μο1ινοπ πιἱ1ταο1Ιοπ.
Βἱποπ Απαιιαα παπ όοπι 2. Οπα. όοι·ποΙαοπ Μπι... απατα όοπ Πεα2.ιο7ιο
α1α.α›ιαι: 1861 Ντ. 58. 59.
Ποτ Απ. Πααει·παα α1ο111ο ποίοι·1 παπα νοι·Ιααο όοπ θοποποπ1

ννατίοε ἱπ όοι·ιιοΙαοπ 811παιια ν. 28. Ι·'οαι·. 1861 όοπ Αατι·ιια, «ααπ παπα

ό” Οοποοι·όπι αΙπαιιΙό αοι·πιαοπ αοΠο, ααπο πανω· οιποπ Βοι·1οατ πω·
όοπ νοι·Βο1ο81:οπ Ποαο1ιιοπ1.νναι·ΐ όοι· Βοα1οι·απ8 παιανναι·τοα. Πἱο Καπιιποι·

ιιοΙΙο όίο Ι·'ι·παο οπιιιααοιόοπ. πα όοπ θοποοι·όπι απ” οόοι· ταο1Ιννοιπο ναι·
όἱο Κιιιπιποι· Βοαϋι·ο. Ποσα Ιοααπίτοι· Βοαα1ιο απ· από νν1όοι· νναι·όο όοι·

Απιι·ιια Πααοι·παρ'ι· (ναι. όαι·1Ιαοι· πωπω.. α.εωε. 1861 Ντ. 52. 81α11

Βιιι·1οι· δαππίαα.Μα22 ν. Βι·. Μ!. 1861 Ντ. 10) ιπ11 4.5 Βοα·οπ 42 Μπι
ιιιοπ απαοποπιπιοπ. Ζννοἱ Καταο11Κοπ (Ρι·οασ2 από θααα!ία) π11ιπιπ1οπ

όαίαι·. 8οπιιαα απιπ όοπ Οοποοι·όιι1 πια Πιοπιιιιια όοπ 12. Με... ια όοι·
Π. Καπιπιοι· εισαι· Ποαα1.1ο.

Δια ΒοππαιΒ νοι·αοι· (10. Με...) νναι·όο 1π αΙΙοπ αι·ο1οα1απ11εοαοπ
Κιι·οαοπ οιπο Απ.ιαπκ·Ιιε τ. Μα). όοπ Κόπα): απ :είναι οααπαείίσσαεπ
Πα2οι·ϋιααεπ από θΙααὐοποαοπασπα νοι·ααπό181, "πι... όἰο Βοαοι·απ1απο
πατα· όοπ Ρι·οτοε1ιιπιοπ ννοεοπ όοι· ιπ11 όοπι Ριιαα1.ο ιιααοιιααΙοεαοποπ νει·

ο1παιιι·απα ιιοι·ιιιι·οποπ εοΠ1ο. (ιιααοόι·αοατ απ Πεαι'α:α. Μπα. 1861 Νι·.
61. 81αι18. δοαα!α_αια2. Μ. 11.) Ια όοι·εοΙαοπ απ.: οι:
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,, . . ΒιεεεΙΙιειι ΒπειιειοΜειι, ιιππ ννεΙειιεπ Μι ειπε ιπ ΜΙεπ Με!»
πεει·επ ΑππεΙειι·επΙιειτεπ πιιεει·ει· ενεπεεΙιεεΙιεπ Κιι·Μιε πεειτι·επτ πιιι·, ιιιι

ΒιιιιΜιιπε πι: πει·ειι νει·ίεεεππΒεπιππει€ειι Βει·επιει·π πππ νει·τι·ει;ει·π ιιι
ΙιιιππεΙπ, ιιιιιεΜεπ εε πιιι· πιιι· πορρεΙιεπ Ριιπιπ ιιιιιο!ιειι, Με ΑππεΙεπειι
Ιιεἱιειι ειπε: ίι·ειιιπειι Κιι·Μιε ιιιΜιτ ιιιιἰ πεπι Ψεεε ειπει· πιιι· νοπ πει·

8τιιιιτεπεννιιΙτ ιιιιεπε!ιειιπειι ΒπτεεΙιειππιιπ οι·ππεπ πε ιινοΠειι. Ιπ Μεεεπι
Βιιιπε !ιΜιε Μι πιιι· ίι·ιεπΙιε!ιεπ ΒειΙει.ιιιππ ΜΙει· επιεπιππεπειι Βο!ικνιει·ι8
Ιιειτειι πιἱτ πεπι Οπειπεπρτε ε" Ι:ΜΙιοΙ. Κιι·Μιε, πω: Μι Με πεπ νει·
πεταει· Μειιιει· ΙιειποΙιεεπειι Ππιει·πιππεπ ΜπειεΙιι.ΙΕΜι ι!ιι·ει· Μι·εΙιΙιε!ιεπ
νει!ιΜιπιεπε πειι·ιιεπτεπε, ειπε Πεπει·ειππππίτ πεεΜιιοειιεπ , πει·επ πω» ΜΗ·
Με ΒεεΙιτε πεε ΒιιιΜειι ιιππ ε” Κιι·ε!ιε ιιι εἱπει· πι: Βεἱπε ΤΙιειΙε πει
ίι·ιεπιεειιπεπ Ψειεε πιι πει·πεπειοΜιΒεπ εΜιἱειι ιιππ ιπ ννεΙεΙιει· ἱΜι Με
ΒεεΙιτε πει· Βπιππε Μειιιεε Ι(ϋπιπτειεΙιεε Ιιιπειιπιπιοιι Μ!ει· πει·ιειιι€επ
Ριιπ!ιτε, Μι· ινΜεΙιε ι!ιπειι νει·ίεεεπιι€ειππεειε ειπε Μιτννιι·πιιιι€ ππΙ:οπιιιιτ,
ειιιιπι·ϋεΕΙιε|ι νοτΒΜιιιΙτειι ιιΜιε. Βιεεεε Πεπει·ειπποπιπιειι πωπω: πινει·

ΒΙειΜιιιιιιειιι€ Με πωπω πεε ΒτιιΜεε Με πει· ιιΜ|ιοΙιιιε!ιειι Κιι·επε, πἱΜιτ
Μιει· Με ιιππει·ει· ενιιππειιεεπεπ ΕπιππεεΒιι·επε. Με ειιεΙι πιιπ θεπειιι!ιεπ
εΙιιιιΙιεπ πιιιεΙιεπ, νει· ειπε Βεπι·οΙιιιπε οπει· θεΕΜιι·πππε ειιτεε θΙιιΜιεπε
πιιπ ειιι·ει· Ι:ιι·Μι!ιε|ιειι ΒεεΙιτε πει·επε ιιΙιΙεἰτεπ ω, πει· Ιιεπιιτ κινεπει·
Μειπε θεειιιπιιππειι, ποΜι πεπ κνΜιι·ειι Βιιε!ινει·ΙιιιΗ. Μειπ Κϋπι€ΙιεΙιεε
Ψοι·ι π” επε!ι Βπι·πε πιιΓιιι·, πεειε Μι ιιι Ιιειιιειιι ΡιιπΙιτε πππ ιιι Ιιειιιειπ

ΑππεππΙιεΙιε πει· π. Ρπἰεπτεπ ιιπειππεπειιιι πιιι·, ενειεΙιε Μι Με ενεπ
πε!ιεεΙιει· Μπι: πιιπ Οπει·|ιιιιιιιτ Μειιιει· ΙπιππεεΝι·ε!ιε επι ει·Ι'π!!επ !ιιπιε..“
Ζει. πεπ νει·ιιιιιιπ!πιι€επ πω» Με Οοπνεπποπ ιπ πει· 2. Κειπιιιει· Ιεειε

ιιοιινοΙιΙ Με Μιιιοι·ιιΜ, Με Με Μιιιοι·Μιτ πει· .ιίαε2'ει·ει·7ι!!ι'επεπ Ο'επιπιίωίεπ
ιιοΜι ειπειι πεε!ιτι·πειιεπειι Βει·ιοΙιτ νοι·, πι: Βε:ιππ Με πεπ θεεεπειιωνπι·ί
Με ΒεεεΙιιπ8 ειιιι€ει· νει·ιιϋΙτπιειιε πει· ΙπιπιοΙ. Κιι·εΙιε πιιπ 8τειιιΦε πε
τι·ε1ϊεππ ιιππ Με πεπιιιεΙΙιεπ ΙιείπεπεΙιεπεπ πω". (νει Πεα2ι·Μι. Με!ΙιεπΖ.
1861. Ντ. Μ). Μ.) Βιε ΜεΙιι·ιιειτ πει· ιιτειιτει·εΜιπιεπεπ Οοπιπιιιιειοπ ίεεετε
π” Απιιιιπιτ Με: πεπ [επιιεἰἰεπ ΟΙιαι·α!ει!ει· πει· θοπνεπποιι Μεο επι
ιπιπιιιιειι:

,,Βιε ιιιιι·ιεπιπει·Βιεεπε Πεπιει·ππε Επι: πιο πειπ πιιρετΙιε!ιεπ ΒΦιιιιΙε
ειπε ΠεΙιει·ειιιιιιιιιίτ πειι·οπειι, ννεΙΜιε νοπ πεπ θοπιτιιπεπιεπ Με επι νει·

τι·ιιπ_· Ιιε!ιιιιιπεΙτ ιινοιπεπ Μ. ΒεεΙιτΙἱεΙι !ιετι·πεΜει: Μ πιιι·ιπ Με: ιιεἱιι
νει·τι·ιιΒ επ πιιπειι, ιπεΙεΙιει· πεπ Μιι·τεπιπει·πιπεπεπ ΜΜΜ; Μιιπεπ, ιιειπει·

θειιετεπε!ιιιιιπ πππ πειπ νει·οι·ππππ8ει·εειιτ πει· Βεπιει·ππε Μι· Με ΖπΙππιιίτ

πιιιιππιειι·επ Μππτε. Πειιιι νι·επιι επεΙι πει· Ρομπ: εειπει·εειπι :πιιπ Διι
εΜι!ιιεεε Μπεει εοΙΜιειι νει·τι·επεεε Ιεπιπιιιιι·ι πιιπ ιιιιι"ε επτεοΙιιεπεπειε πει·
ΑΒιιιΜπ πιιι·, ιιιΜι ιιππ εειιιε ΠεεπίοΙπει· ιιι νει·ιιπιειι€επ, επ ετιιιιπ πιιπ
εεΙΙιε πιοΙιτ ιιιιΜι πει· κνϋι·ιεπιπει·8ιεεπεπ Βεπιει·ιιιιε· επι πππ Με ποππτε
πεπ ννϋι·ιειιιΒει·8. Βιιιιιτ πἱΜιι πιιι·Μι Πιι·ε ΖιιΜιιιιιπππΒ νει·ριιιεΜεπ. Πει·

Βεπι·ιπ' ειπε:: Βιιιπιενει·ιι·ιι€εε ιιεΜι δ. 85 πει· νει·Πιεειιππ π-ιιιι ιιἰΜιτ πι,
νει! πιει·ιιπτει· πιιι· νει·ιι·ιιπε πιιπ ιιιιεννιιι·τι€επ Βι:εΜειι ί”ΜΙεπ; ει: πειιπεΠ:
_ ΜΜι Μειο ιιἱΜιτ νοπ ειιιεπι ΓιιΠε, ιιι πεΙοΙιεπι Με ΒιπινιΙΙιεππε πει· Βιπππε πεπι

νει·ιι·ιιπε τεε!ιπιεΙιε ΠιΙιἱΒΙιεἱ$ Μι νει·ιει!ιεπ πεειΒιιετ ννιιι·ε. Βε ινπι·πε
νιεΙπιειιι· επι νει·τι·επ Με: Με ΒεεΜε Ψπι·τεπιπει·Βιι πεπεπιιιιει· Μπι $τειιτε,
εΙι8εεε!ι!οειιεπ πιιτ πειπ νει·τι·ετει· πει· ιιΜ!ιοΙιεε!ιεπ Κιι·Μιε νοι·Ιιεπεπ.
ΒοΙΜιε ΒεοΜε πεπεπϋ!ιει· πεπι ΒιιιΜε ΜΜΜ νει·τι·ιιΒειιιιιεεπι· ίεεωιιειεΙ!επ
ιιππ Με πειπιτ πει· Βιιιινιι·Ειιιιε πει· Ιιππίτιπεπ Βτεπτεπεεετεεεπιιππ ιιι επ8
ΜεΙιεπ, Μ ι·εεΜΙιεΕι πιεΙιτ ιιιϋΒΙιε!ι, πε Με Βιιιιιιειιιιεειιϋι·ιπειι εοιιιιι Μπι·
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πεπ πω” πιιπ πεεεεπ θεεετη;ειιππΒει·εειιι εεΠιει: εεειεΙΙι νι·ιιι·πειι, Πε
ιιιιππ πεειιεΙΙι ιπ πει· θεπνεπιιοπ ιιειιι πεπ πιω νειιιιιιπειιπει· νει·ι:ι·«ιε
Πεεεπ., εειιπει·π ειε ιετ ι·εειιιπιειι πιιι· ειε ειπε νοι·Ιππιιεε Πειιει·ειπιιιιπιέ
εννιεειιεπ πει· Βεειει·ιιπε πππ πεπι ριιιιεπιειιεπ ΒιιιιιΙε επιπιιιεεεεπ. νι·εΙειιε
πιο Βεειει·ππε ιιι πει· θεεετιι€επιιπε πιιπ ιπ νει·οι·«ιπππεεπ επειιιιιιιιι·επ

ι«πεεεεει Επι. Βοενειτ πετ «πι. Πεεειιι€ειιππε πππ σε νει·οι·ππππε πππ
εεΙιιετετιιππιε ειππιιτι·ειειι.“

Λεει: ε" επ πιεεε Μειινιι·ιιπε πππ νοπ Με" πππ πει· Μειοι·ιιιιι:
πει· ειπειει·εειιπιειιεπ Οοπιιιιιεειοπ πει· Κεπιπιει· εεΒιιιιιιιτε Απιι·πε εειιΙοεε
ειπε νει·ιιιιιεπιιπε πειι ιιοειιινεπ Βεειιιεε πει· Κιι·«πιε ιπ ειειι. Πι· ιειιιειε:

.,Ι·Ιοιιε Κιιιπιπει· ενοΙΙε εεεεπ σε ιιϋπιει. διεπιει·εΒιει·πιιε «Πε Βι·Η«ι
ι·ιιιιε επεερι·εειιεπ, πεεε ειε ιπ Βει·επιππε «ιεε νοι·8ειεετεπ θεεεπεπιενπι·ι'εε,
ιιειι·επεπ«ι «Πε πιιιιει·ε ΒεεεΙππε ειιιι€ει· νει·ιιιιιτπιεεε πει· πεπιειιεειιειι
Κιι·ειιε επι· Βιεετεεεννπιτ ππι· ιιπτει· πει· ΒεπιπΒιιιι€ ειπειιιι·ει:ειι νει·ιπϋεε, «πιιπ
«Ιίε.εεε θεεειε ιιίε·Μ ίπ Απε/ι27«Μπρ είπω Ψετιι·ερε, εοππει·π Με εππει·ε
θεεει:ε ιιιιτει· πειιι νοι·ιιειιιιιτ «π. Δεππει·ππε «πω «Πε ιιιιπι'τιΒε Πεπτι
εειιππε ει·ιεεεεπ νι·ει·πε. πππ ενειιιι ι«πειειειι «Πε Ι(ϋπιει. Βεειει·ππε σε
νοπ ιιιι· ιπ Απειιιιιι·ιιπε πει· θειινεπιιοπ πιιτ πειιι ριιρετΙιειιεπ ΒτπιιΙε επ

Ψεεε πει· νει·οι·ππππε ει·ιεεεεπεπ πππ «ω. ι«π ει·ιεεεειιπεπ νει·ίϋεππΒεπ,
Με εοιειιε Μπεεπειιπιεπ «ιπει·ιιεππε, «πείεΙιε πει· .ιρ«ϊΣει·επ Αειι«Ιει·απ_«;
Μι θεεε2ε_εεεππ_«μ- Με Ψει·ει·«Ιπππ9.ιωερε ιιίεΜ επιεε_εεπ εείειι.
Απειι πιεεει· Απιι·εε «επιει·«ιΖείΖιε ρι·όπείρϊεί! Με Βει.·Με ε.» |«αι!Ιιεί.

Κέι·«.·Ιιε πει· ιιε·22ιειι πει· Ζειιπεε_εεεει'πεεπεπε, πεειι·τε εοιπιτ πεπ ροειτιν
ι·εειιιιιειιεπ Απερι·πειι ε" Ι(ιι·ειιε επι' Βειπετειιιππι€ιιειτ πππ ΠπιιΒιιιιπειε
πεπ νειιι διεπει επι' ιιιι·ειπ ει€επεπ Πιι·ειιΙιειιεπ θιειιιετε, Με ει· ειι«πι ιιπ
5. 78 πει· Ψιιι·ιεπιπει·8. νει·ιεεεππεεπι·Επιιπε ει1επι·ιιειιιιειι «ιπει·Πε.ππι Μ,
πιιπ πεειι·τε πειιιιτ επε!ι π«ιε Ρι·ιπειρ, νοπ ενειειιεπι πιιε πεε θεπε«ιι·ππι:
«Πε ιιιι·ειιιιειιεπ νει·ιιιιιιιιιεεε ιιπ Βιππειπεπ Βεοι·ππετ πειτε. Πε ε«πΠε

_ιεπεε ειιει· ειιι νει·πιιαειππΒενει·εεπιπε εειπ, ιιιπ πεπ Ρι·οιεετεπιεπ επι

εεεεπ :κι Εοπιπιεπ πππ ειε επι· Αππειιπιε πειι ΙπιιεΙιε πεε 0οπεοι·πειε

€επειετει· επ ιπεειιεπ. Πε ει·ιιΙιιι·ιεπ ειειι πεεειιιιιιι πω" ε. θαιιιει·ει·,
ε. ΜεΙΠιεε, Με”, δ«.·Ιιπειει·; Ποιιιε«ιρί!ιι!αι· ε. ΙΜ:: ει” πεπι Απιι·ιιε
ππι· πεπιπειιπΒενειεε πει. (ΕΥΠ. π. θεπιπιι'π_«|επ επενεεειιπ.) Σεπτ ειιι·πειιεπ
πει πεπ Οοπεοι·πειεπεπειτεπ π. Οεπιιιιει·ει·, ε. Βί!ε πππ Ψίεει ειι«ιιι απ·
«Πε νει·τι·εεεπετιιι· πει· ΟοπνειιΠεπ, «πιει ειε ετειιτεπ ιιειπεπ ει€ειιε επι
πιο Απει·ιιεππιιιιε «Πεεει· νει·τι·πεεπετιιι· εει·ιειιτετεπ Απιι·ε8, ιιιπ πιοπτ ιπι

ειΒεπειι Ηεει·ιεεει· ΠιιειπιεΙιειι επ ειιίτειι. Πιπ εε ιπειιι· ιιπιει·Ιιεεεεπ ειε

3επεε, πιε εειιοιι επ Απι'επε ε" Κεπιιπει·νει·Πεππιππεεπ ιιιιει· «Πε θειι
νεπτιοπ εΙειειι πεειι πει· Βεπε Ρι·οιιετ'ε, πει· Με Βει·ιεπτει·ειειι:ει· ε" Μειιι·
Ιιειι ιιιιει·ετ πεε Ψοι·ι πειτε, πιε Βε.ειει·ιιπε ιιιι·επ εειι;ιιει·ιεειι Βιεπ«Πιιιιιιιι:
«ιππει·ππ ειειι πεπι Απιι·εεε Ρι·«ιιιετ'ε πππ ε" ΜεΙιτιιειτ πει· ετεπτει·εειιτ
Πε|ιεπ θοιπιπιεειοπ επεειιιοεε, ιππεπι πει· νει·επιππ πεε θπιτπεπιιπιειει·ιπιπε,
διεπιει·επι ε. Βϋπιεδίτι σε Βι·ιιιιιι·ιιπε πιι€πιι, ..πεεε πιε Βεειει·ππε πιιτ Ππτει·
$ειειιπιιπΒ πει· θεπνεπιιεπ πιιι· πιε νει·ιιιιιειιτππε ιιιιει·ποπιπιεπ ιιιιιιε, ΑΠεε.
ν” νοπ ιιιι·ει· δειτε εεεειιειιεπ ιι6πιιε. επ πιιπ, επι «Με νει·ιιιιιτπιεε πει·
ιιππιοΙιε«πιεπ Κιι·«πιε ειιι· 8τεπτεεεινειι ιπ πει· νει·ειπιιιι·τειι Ψειεε :ιι
ει·πιιεπ, πεεε ειε «πιει απ· «Πε Πεπει· πει· πειιεπ Οιππιιπε Ιιειπε εππει·ε

ι'οι·ιπειιε οπει· ιιιππειιπε Βιιι·εεειιιιιι πω." (διεποΒιι, Βει·ιειιι ε. 2890. Βεπε
«ιεε 8τεειει·ειιιε νοπ ΒιΕπιε!επ Βειιιεειι. νοικειι. 1861. Ντ. Μ. Βιιιιη;.
8επε2ερΜ. 1861. Μ. 11.)
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Πο: Δατ:α8 απ: Μαιοι·στατ ασ: ετππτσ:σσ!ιτ!τσασα 0οιπαιτειστοα (Παρα,
Ρ!απο!ι, δ'αποσα) στη απατα, ατο !(ιιιαιασ: αιϋμ ατο 0οανσαττοα α!ε
αανσ:ατιια!τσα σ:!ι!α:σα, μμα τα:σα Ψο!!σαα νσ:ννιια:αασ στα!σμα,
ααα ιια ατο Βσι;τσ:αασ ατα Βτττσ ετσ!!σα, ατο !επταο!. Κτ:σασαααμ!σμα!ιοττσα
τπι Ψομ ασ: (τσεσταμααπα ο:αασα.

'
τι

Μο πασα τττατιστατμα Βσααττσα ατο 2. ννττ:τσιαα. Καιααισ: τα απο:
123. 8ττισαασ νοιιι 16. Μα:: 1861 απ: Ααεττπιιααασ σσα:τττ, απαασ!τσ σε
στοα απ:αια, οα ασ: Βσεσα!ασπ σαιτ πα ατο παασ:ο Καιαιασ: μασ παο:
ιιοτ'ο:τ πα ατο Βσσιτσ:αα8. τα σιια:ασ Ι.στατσ:σε ασιισα!οεεσπ ιαττ ασαι Βο
ιασ:ασα, ασεπ αα:σα ασα μταεπτσα Βσεσα!απε ατσ θσοστασενο:!αμ τ'ο::ασ!!
ατσατ νσ:ννο:1`σα ποτ; ατο Κααιπισ: ννσ:αο α...: ττασ: ατσεο!ασ σ:πτ σατ
εσαστασα, ννσαα ασ: Βτττο απ: Καπιιασ:, ατο Οοανσπττοα ααα ατο νο:
ο:ι!ααασ εα:ττσασααοαπισα, σατειι:οσαοα ποτ. Πο: ααα αασα ασια Αατ:πμ
ασ: Μταο:τττττ απ: 0οιααιτεετοα πιττ 63 (απ:αατσ: αα: 2 Καταο!τασα:
6'αυα!!ο ααα Ψα!!σι·) μαπα 2'7 8ττιαπισα (σττια:ατ!τσασα Κπταο!τ!τσα ααα
ντο: Ρ:οτσετπατοπ: α. θειιιαιτιισσα, ο. !(ϋιιία, Κο!!σι· απο ασαττττ:σα, δσ!ια.ττοι·)
εστπεετσ Βσεσα!ασπ ασ: τ!. Ιίπαιιασι· ματ πω:
,,ααεσ στο ατο πια ασια ιιτροι!τσασπ 8ταα!σ σα: Βσμ!ααἔ ασ: Αα

μ!σμαασττσα ασ: !ιαταο!τεσασα !(τι·σασ τα ανττ:τσιααση; ααι 8. Αμα! 185?
παμεσα!οεεσασ ααα σα: α!!μιαστασα Κσαατατεπ μα:πσατσ νσ:στααπ:αιιε
στι· αποσι·ΙΗαι!!σ”σ!ι ασ!ι·οο!ι!σ, ασιαμαιαπε μέσα ασ:σα νσ!!ιιαπ Ψσι·ιοα!ι:απα
σι“ιι!σμ απα πα ατο !κοατσ!τσ!ισ 8τπατε:στιτσ:απα ατο σα:τ'α:σατενο!!σ Βτττο

ετσ!!σ, τα ατσεσ: !α:ννιτσαασ ατο νσι·ο:απαασ νοαι 21. !)σσσιαασ: 1857,
αστι·στΤσαα ατο Βοαππατ:απσααασ απο: αατ ατο Ύσ:!ιιτ!τατεεσ ασ: ααταο!τεσ!ισα
πω... ασπιττα!τσασα νσ:στααπ:αασ;, παειισ: Ψτ:!ιααπ στα αστεια ααα ατσεσ
τ!σ:ατι!τατεσσ ται α!!σμ απ: Ι.ααασεμπσταμααασ πα οι·απσα.“

(Α!εο ασ: νοπ ιινστ!παα να Βτττο: Βασικα νο:μοσα!αμασ απα εασι·ετ
τα Βιιασα νσ:σασατο ,Ποπ σ... 1ττσασταμαααμ εο!!τσ οταμεισα!αμα ννο:ασιι,
να!. απ:ττασ: πασα Ζ). πω!. 1861 τα. 60, απα ιεττσ!ιίο Βα. νι. 8. 57 α.)
!)το Κααιιασ:νσ:αααα!ααμα σαταα!τ τα παατττα:!τσασ: !.!σαο:στσατ απο

Όσι!!.ισασ Ρο!!ια!!. 1861. Ν:. 60-66, ααε Μπαταρια!. ν. !):. ΠΜ, 1861.
Νι·. 11-13, ααα πασα απα πτσαοαι·αιιατεσασα Βο:τσατσα ατο νο!!ετααατμα
Βσασα νοα Ρι·ο!τ:! τα απ: σ:ετσα θ'οασο:απτεεττσααπ νοαι 12. Μα:α, ασε

Ποπισιιιι. τι. Βίτσα ν. 12. Μπα: απα Β. Ρώτα!. Ν:. 90-91, ασε Ααμ:α.
Ψίσπ! ν. 13. απ” Π. !!!!ισ!!!. Ν: 99, 100. 102, 103. απα Βστ:πσα
τααμα ααα Β:ϋ:τσ:ααμα σ... Οοασο:απτεασααττοα απο Β. νεται!. Π:. 91
-93 απα απεεο!ασ Β!αττ ποσα τα ντο!σα σιιτττο:σα Α:ττ!ιο!α, τ”σ:ασ: απο
Μοίασισι· .Ϊοι!:ιια! 1861. Ν:. 69, '71. '77, '79, 80. τα τττπτ' ααεμποτσααστσα
Α:ττ!τσ!α, κνο!σασ πασα στα ασποαασι·σ Β:οπσαττ:ο σ:εσατοασα:

!)τσ Κτ:σασατ:αμ τα απ: ννττ:τσαια. Καιαιασ:. Μπται: αστ Κτ:σααστια
1861. 39 δ. 8. (12 τα.)

Βοαισ:!ισαεννσ:τασ ,,Βττσ!ια!τσ!ιο αυτ' ατο (τοανσαττοαεσν:απαα!ααμα νοπ
στπσπι Ρ:οτσεταατσα" σαταπ!τ π.: Ψττ:τ. 8ταπτσ-Ααε., παμα:. τια Ζ)σα!πσ!ι.
!!ο!!ια!!. 1861 Ν:: '77, 80.
!ατασα μι: μοο!ι:τσασασπ !τττσ!τα!τσ!ι παί ,,ατο νσ:ννσ:τααπ ασε ααι

τσιιιασ:8. ()'οασο:απτε πω. ατσ εννσττσ Καιααιο:“ αι·πσατσ πασα απ: Ματιιασ:
Κα!!ιο!!!ε Ματ, .Ματ 1861. 8. 60δ-27. δ. '719-?!!.4.
2ο: Βασασ εο!αετ ται Α!!μαιστασπ τεσπα αιιια πασα νσ:α!στσασα ατα

οασα τια ·.4:ο!ιαι Βα. νι. Ε. 359 α. νο:σστσααστσα 8σα:τττοα.
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Βειι Ιιι!ιε!ι όετ Βεόειι Βε8ειι Με Οοιιεστόει: !τειιιι :Με πιό: Μπι
Και!!ιο!ί!ε Με! 1661. δ. '786 ό'. Επι” όιι!ιιιι ειιεετιιτιιειιΓεεεειι: Με ΜΜΜ!.
Κιτε!ιε Μτι' εννιιτ ειιἱειἰτετι, ε!ιετ εἱε ΜτΙ' τω» !ιετ!ιο!!εο!ι εεἱιι; ντειιιι
εἰε Με Με ειιεεπιιιιειι!ε!ιειι νεό!. ιιιιιεε εἰε Με εεννιεεε !)!τητε, όἱε Με

ιιιιειιΒειιε!ιιιι ειιιό, νετειο!ιτειι, Πει· Ραρε£ ρεπτ“ι·2 Με, όἱε Κιι9.!ιο!ι!τειι
ιιι!!εεειι εἱε!ι όε!ιετ, ννετιιι εἱε Με Με !ιειιεειι ννο!!ειι, νοιιι Ριιιιειε ειδε
!ιε!ιετ !οεπιιιε!ιετι; όἱε 1Πϋπετ, πεπιεπ22:2·Ιι Με όε.ειιί!επ .Μιά απο εει·
Μσε!, Μ!ιετ ό!!τ!'ειι όἱε Κετ!ιο!ι!ιειι εο!ε!ιε Με: ΜΒΜ; Με εαπωιίεεΙιε
Βα·Ιι2 Με ε!! εειιιειι Βειιιιιιιεεειιεειι Μ. Με ενιόετννιιττιΒ Μό Εειιιόεε!!8,
Μτιιιιι όιιτί όἱε !τει!ιο!. Κἰτε!ιε Μεεε!!ιε ιιι ννϋττειιι!ιετ8 εκει !ιε!ιε!τειι.
Ψιι!ιτειιό Ηεττ ΠΜ!. όιεεεε ιιιιτ τιοειἰεε!ι ειιειιόειιτειι ντε8·τ, Μό Ηεττ
δει·ωεμ ιιε!ιετ ειιόετειι ρτοτεετειιτιεο!ιειι όιιτἰειειι όιεεεε Μ: όετ Μπι
Ει!ιετε!!ετιιιιε εἱεειιειι Ρ6!!68!τε!ι νοτττόΒό, εε ΜΒΜ εε όἱε τιτοτεε2ειι
ΜΜΜ Ρτίι!ιιτειι πι!! όετ Βιιιιεειι 06”ειι!ιε!τ ειιιεε !ι!!τιόειι !!'ειιεΠειιιιιε Με
εεερτοε!ιειι. ΙΜ !ιεπειι εἱε!ι 26 Βεότιετ ειιιΒεεε!ιτ!εΒειι, 20 Βε8ειι Με
θοιιοοτόει, 6 όε!”ϋτ: Ρτο!!εί, Βί!ιε, δολιιείει· (Ρτοιεει3 Ψίεε!, Κε!!ετ
Με Ι.ειιι!τ!τε!ι, ε. δ'απιπιει·ετ. !)!ε Ψοτε!'ϋ!ιτετ όετ Κετ!ιο!!!τειι, ιιετιιειιιΙιε!ι
τι. 6'επιπιετετ, ΡΜ», υ. Βί!ε, 66ο”, Μό όιε Μἱιιιειετ ε. ΜΜΜ Μό
Βόιπείίπ !ιιι!ιειι όἱε Βιιε!ιε όετ ιωιι0ιιιωτι !ιετεότ Μό τιτιετ!!ε!ι νετ
τ!ιειόιετ, ο!ιιιε ειιι νετ!ετεειιόεε Ψοττ Βε.ε;ειι όἱε ΡτοΕεετειιτειι επι @εει·εε
ε!ιειι, ο!ιννο!ι! νοε όετ ΜΜΜ Βε!τε ν!ε!ε !ττΙιτι!τειιόε Ψοττε 6ε!ειι. Α!ιετ
ε!!ε όἱε !ιετεότειι, !Μτειι Μό ό!ιετεειι€ειιόειι Βεόειι νοτι Βειτε όετ Μἰιιἰ
τω· Μό όετ Κιιι!ιο!!!τειι ννετειι ιιἱε!ιτ Μ· 8τειιόε, όἱε ιιτοιεετειιτ!εο!ιε
Με!ιτ!ιε!ι νοε ι!ιτετ νοτΒείεεειειι ΑΙιιιειΒιιιι€ 8εΒειι Με οοιιοοτόετ Μπε

!ιτἱιιεειι.
°

?σε δει!ειι όετ Ρτοτεειειι€ειι, όἱε όιιτε!ι όἱε ΜΜΜ νοε Βτοεο!ιότειι,
ΑτιἱΕε! Μ Βε!ιντε!ι!εο!ιειι ΜετΚιιτ Μό Βεο!ιεε!ιτετ Μό ιιι νο!Εενετεειιιτιι
!ΜΒετι νοε Βει€ειι όετ [ό!ιετε!ειι Μό ι!ιτετ Ρτε!ιι€ειι Μό Ρεετοτειι ΜΒΜ
Με θοιιοοτόει ειιίέο!ιειπτ ντετειι, ε!ε σε ειε όιιτε!ι Με οοιιεοτΜι ἰιι ι!ιτειι
ΒἱτεΒ!ἱε!ιειι Μό ΙιότΒετ!!ε!ιειι Βεε!ιτειι εε!ιννετ !ιεειιιττεο!ιτιετ ννϋτόειι,

ντετειι Μ! όει· Κειιιιιιετ νἱε!ε Βιιι€ε!ιειι 8εΒειι όιε θοιινειιτἱοιι ειιι€ε!εείειι.
(Πε!ιετ όἱε Αττ Με όιεεε επι ΜΜΜ ΒοΒοιιιιιιειι, νε!. ε. Β. Π. ΠΙΜΙ.
1861. Ντ. 61 Ε.) Με Κιιι!ιο!!!τειι !ιεττειι, Με όοτ ΑΜ. Ρτώπ ιιι εειιιετ
Βεόε νοιιι 12. Μετα Μπι ΒεΒἱΜ όετ θοτιεοτόιι€εόε!ιεττειι !ιετιιετ!ιτε, !τειιιε

ΒιιιΒιι!ιειι Πιτ Με θοτιτοτόει: ότι όιε Κετιιιιιετ νετειιετε!τει:, Μι όἱε Λεϊ
τε8ΜΒ όἱε νοιι ιιιιόετετ δειτε ειιεΒιιι€ Με! ται ετειι.ςετιι. Λ!ιετ όἱε
Πιεόετ!εθε όεε θοιιοοτόετεε !ιτεε!ιτε Με Βεόιο!ἰεε!ιειι ΜΜΜ Μό Οτ£ε
ννϋττειιι!ιετΒε ιιι Βεννε8ιιιι€. !ιι Β02Μεί! νει·!ιειιόειι εἱε!ι ειιετε£ Βειιπιτε,
θειει!ιο!ιε Μό ΒϋτΒετ, Μι Με 27 Αεεεοτόιιετειι, ενε!ε!ιε Πιτ Με θειι
εετΜτ ε6ιιιιιιτειι, όειι Μιιιιετετιι Μό Μπι Κόψτε Αότεεεειι πιο εειιόειι.
ΕΙιίπρεπ, Βιιυεπσόιιτε, Βίόεταε!ι Μό όἱε ΙΩι!!ιοΜεπ νοε μια ννϋττειιι
!ιετ8 ίο!ετειι Με εο!ε!ιετι Αότεεεειι ιιιιε!ι (Μ. νε!. Με .Βεα!σε7ιε ΜΜΜ!.
186! ΝΓε 69 Π

'.

'Μ. 'Η' ό”. 86 ό
'. 100 ό
”.

60ππίαρεύί. ν. Πτ. ΠΜ. 186!
Μ. ω, ω, ω, π).

!τι όει· Κειιιιιιετ ντιιτόε ιι
ι

όετ 124 ΒΜΜΒ ν. 20. Μάτι όετ Αιιττιι€
Πϋ!όετ'ε (Με Μιεειτειιειιενοιετιι μμε όἱε Με!ιτ!ιειτ όετ ετιιιιτετεεΜ!ιε!ιειι
θοιιιιιιιεείοιι Μό ιιιε!ιεεοιιόετε όετειι Βείετειιιετι: Ρτο!ιετ), ίότ όἱε Ατι
Βε!εεειι!ιε!!ειι, όιε ετε!ι ότι! όιε !τει!ιο!!εε!ιε Κἰτε!ιε !ιεετε!ιειι, εἰιιε !ιεεοιι
όετε (Η Μιτε!!εόετ ειιιτ!τε) Οοτιιιιιἱεεἱοιι :ιι ννε!ι!ειι, ει!! 48 @με 85
86τιιιιιειι ε!ιεε!ε!ιιιι (ΡτεΜδ Μό δατωεε ειιι!ιἱε!τετι ειο!ι όετ Μιετιιιιιιιιιιι8.)
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πιοοιι ποι· 126. Βιιαππο νεοι 28. Μπι·ε 1861 ννιιι·πο πιο Κοπιιποι·

νει·ιπει.
Απ πιο ιοιιο πεε ι·ιοι·ι·π ο. Βιιιποιίπ, ινειοιιοι· οιπ πιο Επιποπππἔ

ποπ πει· Ι.οιιππο πεε θπιιπειπιπιειοι·ιππιε πει, οιιιι·πο νοπ Ε. Μ. ποπι

ι(ϋπιΒο (πιπιιιοπ ιιπ οπο. ιοειο-Απε. νοπι 7. Αρι·ιι 1861) ποι· Οποτ
ι·οοιοι·ιιππει·πιπ θ'οιιιιοι· οι·πιιππι. ιιιιιοι· ποιπ 12. Μπι 1861 ιποιποιο πεε
Π. ιο2ι.οι. πιο. 111: ,,Βιοπιει·οιιι θοιιιιοι· πεεοπιιιιιπο ειοιι πει·οιιε πιιι
ποι· Απεοι·πειιιιιιο οιποι· πειιοπ ίιοοειιιοενοι·ιοοο, πειι·οιιοππ πιο ιοιιοεποιο

Κι'ι·οποπ/'ι·απο. . Με πιο πιοιο ποι· Κ. Βοοιοι·ππο επ ποπ ιιοιι. Βιιιιιι πιο
πιο Απειιιιιιιιιιπο πει· 2. Κοιππιοι· ιπ πει· Οοποοι·ποιει'ι·οπο εοιιο πει·οιιε
οιπο Απιννοι·ι οιποοιι·οιιοπ εοιπ.“

·

ι)οι· δοιιιοπιιιιιοιιο Πετάει· νεοι 6. ποπι 1861 (νει. Ζ). ποιο-οι.
πι. 131, δ'οποιοποπια!ι νοπ πι. ΠΠ. Νι·. 24. Χάο. Β!. Νικ 182.)
πιοοιιιε πιο οοποπ ειπιπο Τομ νοι·ιιοι· πιο ϋιι`οπιιιοιιοε θεπειιππιεε πε
ιπιππιο ιιιιιοπιιοπι, εε ιιππο πιο Γι'αιαποοοιπιπίωι'οπ ο" 2ιξοεοπιποιοΜοπι
πιει· ιπιι 10 Βοποπ 5 Βιιιπιποπ ποπ Απιι·οΒ Βοειοιιι, ,,πιο ι(πιππιοι· νι·οιιο
Με πιο Βοι·αιιιαπ_ο πιο! ι|ει··ιοιιιψαπο πω· Μι· :Με ιοιιο2ποιο Χίι·ειιε
πιο! |ι2ι· πιο ΙιοιΙιοΜοιιοπ Ποιοι·ι·ιοιιιοοποιαιιοπ οιοιοΜοπ διοιπποπ ουσ·

οι·.ιιι Μελ! είσιοοιιοπ, πιο Βειιοπε ποι· Κ. Βιοπιει·οΒιοι·ππο ποι· ιπ Βειι·οπ'
πεε Οοποοι·ποιο επ πιοεοιπε 8οι·ιοιιιοιοπ Βιιιο οπιειιι·οοποπ πει. ι)οπει εοιι

ποι· Κ. Βιιιοιει·οοιοι·ιιπο ππποιπη;οποποπ ινει·ποπ, πιο επι οιποιπ ποεοππει·οπ
Βοοιιιειιιοι πει·πιιοππεπ Ροοιεπ ιιπ πιο 8οποππιοπ Ζιιι·οοιιο, πει·οπ ι.ιειειππο
ποπι Βιοπιο ιιπιοι· πιιεπ ιιπιειιιπποπ πιο οιπο ι·οοιιιιιοπο νοι·πιππιιοιιικοιι

οπιιοοι, ποιιπι'ε ποι· νοι·ενιιιιοππο επ ποποιοπποπ, πππ ποιοι· ποιπ πειιιοι·ιιιειι

Ποειοιιιερππιιιο επι ποοι·ιιπποπ.“ Ζιιιοι ΜιιΒιιοποι· ποι· Μιπποι·πειι ενιοιιοπ

νοπ ποι· Μειιι·ιιοιι ιπειιι· ποι· Γοι·πι πιιεπ ιιπ, ιπποιπ ποππ πιο πιο Βοι·πιπππΒ
πει· ιπ'ιπι·οοο ειοιιοπποπ ιιιοιπροειιιοποπ ι·οι·οι·ει πππ πιο πιιεπ ιιιπιπιιι' οιπει·

Απιενοι·ι επι πιο οοποπ πεε ίιοποοι·πιιιε επ πιο κ. ιποιει·οοιοι·ιιπε .οο
ι·ιοιιιοιο ποιο πποεοιιιοπ ινοιιιοπ, επι .ιο ποππ ποπι ιπποιιο πει· ιοιπιει·οπ
πιο ενειιοι·οπ Επιεοπιιοεο επ ι"πεεοπ. Βιπ ΜιιΒιιοπ πει· Μιποι·ιιιιι κνοιιιε

ππι· πιο Βιιιποπιιοπ Επι· πιο ιιοιιιοιιοοιιοπ Οοπνιοιε ποοιιειεπποπ, πππ ποιοι

ΜιιΒιιοποι· πει·εοιπεπ ειιι·οοιιοπ ιοιι Επι· οιπο οιποοιιοππο Βοι·οιιιιιπο επιππιι

ιιοποι· Ροοιιιοποπ ιιπε. Νποπ ποπι Ζ). ιοιιοι2. Νι·. 181 ιιι·ιιι·ο ποι· Απιι·οο,
οοινιο οι· πιιπ νοι·ιοπ, ποιπ Βιιιι·ιποπ πππ ι)ι·ιιπποπ Μ. ΜΜΜ επ νοι·ποπιιοπ.
ιο Απι·οοππο· Βεπι·οοιιι εει ει· οποιοι νοπ ΖΜυοι·ποο,

ι
ιεποοιι πιοιιι ιπ επ

ννοιιο·οποπποι· Ψοιεο. Πιο οι·ποιοπ Βεποπιιοπ, "πιο ποι· Απο. πιω
οοποπ πιο Απποιιιπο πεε Απιτοπο Βοιιοππ πιιιοιιιο, ιιοππιοπ πιο 11 Μπ

Βιιοπει· πιοιιι πει·οπ οππι·ιπποπ. ο

Βιιε Ζιοι.ποε ποποοπ Μππϋνοι·ε που, πεε Μιπιειοι·ιπιπ ποιπ Βοοε
ιι·ιιιο επ πεννοποπ, ιπποπι ιπο.π εε ιονιπποπ ννοιιιο, πιο (ιοπνοπιιοπ, ποιπ

οιοοπεε Ψοι·ιι, οιιιοιοιι ιιι νει·ιπποπεπι ποππ πο πιο ρι·οιεειο.πιιεοπο Μο

_ιοιιιπι εο ποιοι” νετ, πιο '
ι ιιιειιι· ειππ πιο 3, επ νεοι· πιιεπ νοι·οπε

ιιποοιιοπ, ποεε πιο Κοπιιποι· ποπ Απιι·πο οππειιπιεπ ενιιι·πο. Απο: πεε
Μιπιειοι·ιπιιι Ι.ιιιποπ πιιεπ πππ πεε θοποοι·ποι ννιιιπο επιδοποπεπ.

Αιπ 16. ποπι 1857 πιοοιιιε πει· ΗΘΗ. πι!. Α. πιο Νοοιιι·ιοπι νοιι
ποι· οιπ 5. ποπι ποεο. π

.

οι·ι'οιοιοπ Βπιιιιοοιιοπ πεε (ιοποοι·ποιε. (νει.
οποιο πο. Π. ε. 158). Αιπ 16. ποπι 1861 πιοοιιιο πει·οοιπο διοικε
οποοιποι· πιο Τι·πιιοι·ιιιιππο:
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νοι·αι5Βο αιιοαιιοι· Βιι1εοαιιοπαπα 8ι·. Κ. Μιι_ιοατιιτ ν. 12. .Μπι αι ιπ όοι· ιιιιιααι.
ιιιιοαΙιοαοπ ΑπαοΙοεοπιιοιτ όοπ παοαειοαοπόο αόαΙι.ιιο Ια:.ιοι·ιρι απ όοπ ειιιαόιεοιιοπ

Ααεσπαιιιι οι·εαπΒοπ:

ννιιιοιιπ νοπ 6ο11οπ 6ιαιόοπ καιω νοπ Ψιιι·ιοαιαοι,·;.
Ι.ιοαο 6οτιοιιο! Ψιι απαοιι όιο απ1οιιαόπι€ε1ο Ειπἔπαο όοι· Καιππιοι· όει· Αα

Β·οοι·όποιοπ νοιπ 16. πι” ό. δ. οιπα;οεοαοιι. ιαι11οιιι1 ννοΙοαοι· Παπ όιοποΙαοπ ιαιοπ
ΒοεααΙιαιιι αιαειιια1ιιαα όει· νοπ Πα: πιιι δι. ιιοιιιαιιοικ όοιπ Ριιαει Ριαε ΙΧ. πιο (Πιετ

απαα1 όοι· απιαοιιιιααοπ Κιιοαο ἐοιοαιοαιοποπ θααναπ1ιοπ ιιι Βο.·ιο!απ.·; όει· νοι
αόι1πιεεο όιοποι Κιι·οαο ιπ Ππιοι·οπι Κόπι€ιοιοαο νοιἔοΙοἔι αατ από αοαοπ οποα

αιοιαπι ΓοΙαοπόοε απόόια;ει πα οιιιοπιιοπ:

8οαοπ νιιιαι·οπό όοι· Ππτοιααπόιαπιιοπ πια όσοι· ι6αιιεοαοπΟαιιο απαοπ απ·
όιοεοι αοι οιποι· Βοιαο νοπ Ραπατοπ από παπι· ;ιοι·ειόο ποι όοπ ννιοα1ιαιτοπ παπ

όιἰιοαιιαα οι·ιιΙόιοα ιιιιεοπ, Μ”. Ψιι· ια όιο αοιιιαΙιοαοπ Βοι1ιαιπιαπαοπ. πιο όοπι
1ιοαιο1ο όοι 6οιο1αἔοαιιπἔ απαοιιπι'αιΙοπό, ααι· ιιπ1.οι· όοιπ νοιαοααιτο από απ1οι· όει·

Ζαειιιπιπαπι; όοι· 8ιόπόο Ππιοι·οπ Κόπιαι·οιπαε οιπωαννιΙΙιἔοπ νοιαι5Βοπ. πιει απαοπ

1'οι·ποι ποι.ιαπιιιοπ ποι Ειιαοιιαπἔ Ππιοι·οι· Βιιιι1ιοιιτιοα πα όιο πααοαοαιοπεοπο Ποαοι
οιιιιιαπιτ παπα οιπαιιιΙ αΙιαοαιοιπ όιο ΕιπιιοΙαπα όοι Ζιιιιιιπιπππα όοι· 81απόο 2α όοπ

οιπο Αοαόοι·απε όοι αππόοεαοιοτιο ιπ ιιοιι ει:αιιοιιοπόοπ Ραπιιιοπ νοιαοααιτοπ.

πιο όιοποι· Ειαιόιιιαα απαοπ ννιι Ππποι·οπ 81απόοιι νοπ Μπα παπα όιο ναι!
Ιιοαιαιοαο Ι·'ι·οιαοιι πωπω” ιιιι·ο 2αετιιαιπαπέ πα όοπ 1“ι·παιιααοπ Ραπαιοπ οόοι·
πασα εααοπ οιπ Πιπ.·ιοαοπ πα1' όιο αοιιιαιιοαοπ 6οεοωοενοι·ιπαοπ απ όιο Βιιόιπααπα
απ απααι'οπ, όι-ιεε όοι αοεπιππιτο, όαι·οα όιο Οοπνοπ1ιαπ ια αονιιι·Ιιοαόο πωπ
παιιιαιό πιοατ όαιοα οιπο νοι·1ια.αοπιιιεειαο 8οαιαπιιο πιπαι·οπιι κι, «πιο ιπι1αιπ νοι
αοι· όοι· νοιιιιιααοααιαΜοι απ 6απποπ αοοοιιι,αι ννοιόο.

Απαοιιοαιε όοπ Βοεσαιαιοοι όοι· Ιέππιαιοι όοι· ΑαΒοοιόποιοπ νοπι 16. Μια: 1.1.

Μπποπ ννιι παπ από· όιο όιοιιόΙΙιΒο .Μαιο όοι·εοΙαοπ πιοατ ιιπ Ζννοιίοι ποια.
Πα παω· όιο Οοπνοπ1ιαπ ιαιοι· Ι·'οι·ια παπα πιο οιπ 6απαιιι νοι

ιιαι·οόοτ ννοι·όοπ ιιι; Μ, να” όοι·οπ Ιπαιιιτ αο1ιιΕ1, όιο_ιοπιαοπ Βοετιπιπιαπ,αοπ
όοιοοιαοπ, νιοΙοιιο όοπι 6οαιοπο όοι 6οποτιαοαιιπα απαοιιιιι'αιΙοπ από ιπ "απο ναι,
πιο αοιποια1, παιιόι·ιιοιιιιοα ααι· ιπιτ όοιπ νοιαοααιι από απιοι όοι· Βοόιπαιιπ,α- όοι·

ιιαιπό1ικαοπ Ζιιιιιιιιιααπα οιπαονιιΙΙιαι αιιαεπ. ννο11ααε όιο ννιοαιιαατοπ ιιπό; όιι οαοπ
όοαπαιιΙα οαπο ι;Ιοιοαιοι1ιαο Βοεο1αΙιοαο Βοαοιαπα όοι· Ριιιιαιο, επι' ννοιοαο όιοπιι

ΒοετιιιιπιιιπΒοπ ειπα αοαιοαοπ, όιο ναιιιοεοπόο Απαοιοαοπαοιτ ααοιαιιαατ ιπ αο1'ιιο

όιαοπόοι· Ψοιπο πιοαι ιιι οιόποπ πι: ότι πιιιειοα Ψιι·, αποαόοπι όιο Κειαιπιοι· όει·
Ααμοιόποιοπ ια οπ1ιοαιοόοπ παιεοιιαι·οοαοπ πω, Μαιο πιο αα1ιιοιπο ιπ παιιαιιαπΒ
οιποι· αιπόοπόοπ Ποαοιοιπιια12 πιιι όει· ιαιπιποαοιι θαι·ιο απ πιο αοΙαπαοπόο 6οεοιποι

ναι·Ιααο οιπαοαοπ ννοιόο., όοπ ιιααοιιααΙοειιοποπ νοιιι·πα πιο ιιαιααοπ
ιιαιιιαααατ αιε αοεοαοιιοι1. αο1ι·ειοα1.οπ από Ιιόπιιοπ όοιπεοΙαοπ όπ
πω· παπα Ππεοιοιποι1ε οιπο ι·οααιιιααο νοιαιπαιιοπιωα πιοιιι πιοαι
παοι·ιιοπποπ.
Ια Ι·'οιΒο όοιεοπ αιιαοπ ννιι· όοπ πια Βοαιαιιιο Ππεοι·οι· νοιοι·όπιιπα ναιιι 21. Πο

οοιιιαοι· 1857 Ππποιοπ Μιπιειοι·ιοπ οι·ιαοιΙ1οπ Αιι1`1ιιια ααι· ναιιαιοααπα· όει· νιιιοιπ

αιιι·απα Με Βιι'αι·όοιιιοαο οιπαιιιοιιοα οόοι· ππιποιόποπ, όποιοι· ιινιιιιαπἔ @ποιας
1°οι·ιιει· όοπ α1ιπιπ1οιιοπ όοι· Ματια, όοπ ιαποιπ από όοπ Κιιοαοπ- από 8πααιννοποπε

όοπ αατ Βοιααπααιπο από ιοποι Ποαοιοιπιιοπιιιιοπ από από Ππιιοι·ο απαοΗιαι·ιο

νοτοι·όπιιπι.ς εαπ 26. Γοαι·. ό. ό. όοπι ιιτόπόιεοαοπ Αιιειοαιιιεο ιιαοι·αοαοποπ 6οεοιποι

οπιννιιι·ι ιιιιιιοιωααιοαοα αο1`οαιοιι από ιιιαιοιοα Με Μιπιειοιιιιιιι ό" Κιι·οαοπ
από 8οαιιιινοποπε αοαιιίτιααι, ιιοιποιπποαπι1Ιιοα πιι1: όοπ ίιαι·ιαοιι αοιαοιΙια1οπ Μιιιι

πιοι·ιοπ πα πόαοιοι· ΒοαοΙαπε όει· Βοαα1ενοιαδιιπιεπο όει· απ1αοΙιει:αοιι από... ια
Ππιιοιοπι Κόπιαιοιοαο οιποπ αοποπ ιο1αιιιι1απόιαοπ από ιιπι1'αειοπόοπ 6οεοωοπινναιί
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νοι·ειιΙεεειι, επ Μεεειι Βιιιιιτιιιἔπιιέ πι» εποε Με: Με ιι·ιι Ψεεε αει· Υει·οταιιιιιιε
ιιι ει·ιεεεειιαειι Βεειιιιιιιιπιι€ειι εποε ιιαΙιειειι Αιιι'εειιιιιεε ννει·αειι ει·τιιειΙειι Ιιιεεειι.
Ψεε αεπ ΙιιιιιιΙι μια» ιιεπειι θεεεωειιτννιιι·ίεε Βε1;ΠΕ1, επ ιετ εε πωπω ΛΙιειοιιτ,

αεεε Με Βεεειιιιιἔ αει· ειιιεειιιιιειΒειι νει·ιιιΐιιτιιιεεε ιιιιοιι Μεεεεειιε αει· ιιι αει· Ετα

Ιιει·ειι Οοιινειιιιοιι ειιτΙιεΙιειιειι Βιι·εοτινειι ιιει·ιιειιιιίιιιιι·ειι €εεπειιτ, ιιιια
Μ”, πιιιιεεειιεαετ ω· Βεειιτε πιια ιιιτει·εεεειι Με $ιιιιιτε πιια αει· ιιι αειιιεειιιειι
ΒειιιιαΙιειιειι ιιιιαει·ειι Οοπιεεειοιιειι, αει· ιιιιι€ει·ιεΙΙε ΙιιιιεΙ1 _ιειιει· θειι
νειι1ιοιι αει· ΙιεεΙιειειιτιι.;τειι ι·ιεπειι 8ιιιετεἔεεετιἔειιιιιιἔ επ θι·ιιιιαε
,εειει;τ ννειαε.

ιιι Με ιιι ει·ιειεεειιαε θεεεω ειπα να ιιιιιιι€ειιε ιιει·ειτ, ειπε επεαι·ιιοιιιιεΙιε Ει
ΒΙἱτιιιιΒ ιιι αει· Βιειι1πιιἑ·; ιιιεαετειιιεἔειι, αιιεε ιιι ΓοιΒε Με οιιει1ει·ννιιιιιιτειι Κιιιιιιιιει·
ιιεεεΜπεεεε αει· ιιιιτ αει· ι·ιιιιιιεοΙιειι Οιιι·ιε ειι€εεοιιΙοεεειιειι Πειιει·ειιιιιιιιιΕ1 ειπε
ι·εσιιιιιοΙι νει·ιιιιιαειιαε Κι·ιιΗ ιιιοιιτ ιιιιιοιιιιιιε ιιιια αιιεε απ· Με ειπ
επιιιιιΒιέειι νει·ιιαΙιιιιεεε πιιι· Με ιιετι·εΗ'ειιαε θεεετι ιιειι ε: αεπ αιιπιπ
ἔειιῦιιἔειι νετοι·αιιιιιι€ειι αιε Βεειι€επιιεΙΙε ιιιιαε. Αιιειι νει·ετειιτ εε
ειοιι »Με Μπι Αιι€ει'ιιιιι·τειι νιιιι πω”, Μ” Μπι επ ει·Ιιιεεειιαειι θεεεω, εοννιε αεπ
ιιετι·εα”ειιαεπ Υει·οι·αιιιιιι€ειι πιια νειΕιιἔιιιιἔειι ιιειιιε ιιιιΜι·ε ι·εειι1Ιιειιε Νιιιιιι· :ιιι

ιιοιιιιιιειι Μ”, Με _ιεαειιι ειιαετειι Μπα, Ιιεπ.1ειιπιιεςεννειεε _ιεαει· ειιαει·ειι νει·οι·α

ιιιιιι€ παει· νει·ι'ιιειιιι€.

ΑιιιιιιιΒειια ειιαΙιειι αιε ιιι ΓοΙΒε αει· Ποιινειιτιοιι ιιει·ειτε ει·Βιιιι€επειι
νει·1°ιι€πιι€ειι, νι·ειειιε πιιπ ιιιΙει·αιιημ ιιιεΙιτ ιιιειιι· Με ιιι νοΙΙιιειιιιιιε ειιιεε

νει·1ι·ιιΒε ει·ιιιεεειι ιιετιιιιειιτει ννειαειι ιιαιιιιειι, εε ιιειιιιΙτειι Ψιι· Πιιε νετ, αιεεεΙιιειι
πασα ει·1'οΙΒτει· ειδιιαιεεεει· Βει·ειιιιιιη; _ιειιεε θεεε11-Ειιανιιιιε αει· ει·ίοταει·Ιιοιιειι
Βενιειιιιι ιιι ιιιιτει·ειειιειι.
πω" ειΠεε νοιετειιειιαε Ιιειιειι Ψιι· αιειειιι,<;ε ΜιιιιιειιιιιιΕ ειι αιε ι·ιιιιιιεεΙιε 0ιιι·ιε

ειι Μι·ειι Κειιιιτιιιεειιιιιιιπε εει·ιειιτει, ννειειιε ειιειι αιιι·ειι Πιιεει·ε Μιιιιειει·ιειι Μι·

επενι·ιιι·τιΒειι Αιιἔειεἔειιιιει1ειι ιπια Με Κιι·ειιειι- πιια 8ειιπ1ννεεειιε ιιι ΑΜοιιι·ιίι πιιι

;ιειιιειΙτ ενει·αειι Μια. Δ

Ιιιαειιι Μ: επειι Μειιιιτ αεεειιννιιι·ιι€εε ΒιιιιαιΒει ει·ιιιιιιειι, ιιιιει·Ιεεεειι Ψιι· Με,
ιιει·εειιιιΒι ιιιεπιι εποε αιιιοιι ιιιειιι·ι'ειειιε Αεπεεει·πιι€ειι ιιι αει· Κιιιπιπει· αει· Διι

μοι·αιιετειι, ;:ςει·ιιε αει· Βο11'ιιπιι€) αεεε επι' Μπι ιιιιιιιιιειιι· ιιι ιιεκι·ειειιαειι Ψειἔε ειπε

€εαειιιΙιειιε Ι.6επιιε Μι· νοιιιει;ειιαειι, επι- αεε πωι ιιιιεετεε Ι.ιιιιαεε εε ννιειιιιι;ειι
Αιιἔειεἔειιιιειτ ννει·αε ει·ιιεΙτ ενει·αειι.

ΤΜ: νει·ιιΙειιιειι εποε ιιιιι: Πιιεει·ει· ΚϋιιιἔΙιεΙιειι ΒιιΙα "Με ινοιιΙ πει;;ετιιιιιι.
Βιιι1τέει·ι, ιιιι ΚαιιιΒιιεΙιειι αειιειιιιειιιειιι, Με 12. Μπι 1861.

-

Απ? 8ε£πει· ΙΙαπέριέεΙιειι ιιωθειει πεεοιιαετιι Βει'ειιι
Ν ε π ι· ιι 1 ε.

Επι ρεεε οΠιειαεε νοιι Βιιι128ε.ι·τ ειπα Μια Αι·τιιιει ιιι αει· Λας.
Ζείι!. ιιΙιει· αεπ ιει!εξρεπ δ!απά αει· ωι2ι·ιειπϋει·ρίεεΜπ Κίι·ε|ιεπ/`ι·αρε ννοιιειι
αεπ Βιιιιιαριιιιιιτ Με Ηει·ι·ιι Βερει·τειιιειιτει:Ιιειε Με Κιι·ειιειι- ιιιια Βειιπι
ννεεειιε, ε. θυί2|ιει·, ιιι αει· Κιι·ειιειιιι·εΒε ιιειιιιειι. (Μ. ε. αει·ιιιιει· Με 1).
νεεωιι. Ντ. 141. 142 ν. 19. πω! 20. Μπι 1861, ιιεεοιιαει·ε αεπ ιιι
Νικ 142 ιιιι€εαι·. Ιειετει·ειι Δι·τιιιεΙ αει· Α. Ζ.). Πε ννει·αε αιε Βειςιει·ιιιιε ιιιι
ΨεεεπτΙιειιειι, ιιιιι·ι8ειιε πιιι· εοννειτ εοιειιεε ,,απόεεσιιααε2 ε" ΒεεΜε Μιά
Ιπιει·εεεεπ Με ΜΜΜ· από α" ίπ αεπιεε!!ιεπ !σε|ιπαίίεΙιεπ επάει·επ ουκ
|εεει“οπεπ" Με ιιιιιιιΙιειι ει·εειιειιιε, αεπ ιιιετει·ιειιειι ΙιιιιιιΙτ αει· θοιινειιτιοιι
επ θι·ιιιιαε ΙεΒειι. Πιε Βεειει·ιιιι8 ιιϋιιιιε Ματια· ιιιειιι 8ειιειι, εΙε Με
ειε απ: Ει·ιιετ ·ιιιια Διιιι·ιειιιιΒιιειτ αεπ ραι·ίιά!ίεεΙιεπ Βιιιιιαριιιιιιι ειιιιιειιιιιε
ιιππ! εποε Πιτ Με ιτειιιοΙιεειιειι Πιιιει·ιιιιιιιειι 1'εειιιειιε, αεεε ειε ιιι αἱεεειιι
Βιιιιιε ιιιιιίεεεειιαε θειεεειιιιειτ επι· Ψει·ετιιιιαι€πιιε ιιιιτει· αεπ Ρει·ιειειι Μοτο,
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«!εεε ε!ε «1εα ε!ιε1ι·ε!«1εα εεαϊεεε!εαε!!εα Ρει·1ει€εεεαεετε. «Πε ΠΠ· Ψ11ι·1εια

!ιει·Β !ιε«!εαΕ!ιε!ιε Πιο ἱα ιιιιι·τεε ειαεε «:ει·ιιαε ενεαεε!!εααι αιι«! ε!αεε εει·ραε
εε1!ιε!ἰεαια εα110εε ια «Πε !εα«!εεεεεετε!!ε!ιε Πει·ετεα«!!Βααε !!!ιει· «Πε Ποια!!
Πεε !ετε«.ει·ε ννει·ε α!ε!ιτ ιαϋε!!ε!ι, ννεαα ιι·εεα«! ε1αε ΒεΠε Με ειιιεαι
ιια εἱαεε!αεα αανει·ι·11ε!ιεει·εα αα«! αααεε!ιε!ε!ιι€εα Β1εα«!ρααΜε εαϊκι·ε$εα

ινε!!τε. Πει· νει·εα!εεειι«!ε θεεειεατνναι·ί αιϋεεε «!ε!ιει· αα«! ννει·«!ε, Με
]ε«!ε εα«!ει·ε θεεεπεενει!εεε, θεεεαε1αα«1 εΠεαει· Πε!›«ι11ε αα«1 1'ι·ε!ει· Πει·

ε1εα«1!εαα8 εεἱα. 0ο «Πε ,,.4. 2.11
'

ΑΙΜ· ννεαα «ιαε!ι «Πε Βεε!ει·ααε «!εα εα1εα Ψ!!!εα !ιε1, «Πε !ιετ!ιε!.

Κιι·ε!ιεαεαΒε!εεεα!ιε!τειι «1αι·ε!ι εια αεαεε (Μπακ :και Ζαίι·ιε«!εα!ιεΠ: «!ει·
Ιζει!ιε!!!ιεα :ια ι·ε.εε!α, εε !ιϋααεα «Πεεε «!εε!ι νεα αει· Κειαιαει· «!ει· Μι

Βεει·«!αετεα α!ε!ι1ε 0!ατεε ει·ννει·τεα, αεε!ι«!εια !ετε1ει·ε !ιε1«1ει· θεαοοι·«1ατε

νει·1ιιιασ!!αιιε εε !!ε!ι!εε αα«! νει·Ιε1σεα«! 8εεεα «Πε !ιαι!ιο!. Κιι·ε!ιε ε!ε!ι
!ιεαειααιεα !ι«ιτ.

Πιο Ππεπεεεπωίεε«επ Με ε!ε!ι α!ιτ!Βειιε νν1ε εεε ΠεαΜΙιε 724802.
ΠΠ. 158 νει·α!αιια1, ια ειαει· 8!τπαιιε νοια 5. ΜΙ!. «!ει· εαε!ι «Πε Μία!ε1ει·
α. θε1Με:· ααά α. Ιἰϋπιει· εαννε!ιατεα, νν1ε«!ει· !ιει·Ι›εἱΒε!εεεεα, ια Πε!Βε αει·
α
Ααί!ιε!ιααε «1εε θεαεοι·«!ετε ιια!" «Πε Βει·ει!ιααε «!ει· Βιετεεετεε Πα· «Πε

!ιετ!ιο!. Κιι·«:!ιεα- ααά Βε!ια!!ιε«!ϋι·ία!εεε ειαεα€ε!ιεα.
Πι «!ει· !ιειια Ψίεάεπασ·αιππιεπίι·122 άεπ· Κασππιεσ· εαι 2. δε!! εε!ια!

αεαεα 127. 81αεααε ειιι·εε!ιεα Γεω" ααά !!ερ/ Πε! Βει·ετ!ιαιιε «!ει· «Μ
Πετε ιιαε!ι «!εα Βει·εε!ιτεα ν!!ααεε!ι εεε. δε” «Πε ΠΠ· Βε!«!ε θεα!'εεε!εαειι
εε!ιεεε!Βεα Πεαε1!νεε!«!ει· εεε «!εια ΕΜ !ιεεει1:1ετ ννει·«!εα («!ει· Ι(ϋαιΒ
ει·Β«1!1:20,000 !!!ει·. ·ῇε!ιι·!!ε!ι, «!εεε ει· ιιι·οτεετεαΠεε!ι !›!ε!!›ε ααά «!ει·ειι

αΠ!εεεα «ια«:!ι «Πε Κει!ιο!!!ιεα ιε!ι!εα.) Ρι·«ΐει«!εα1 ε. Βϋπιεσ· ννιιι·1' «Πα,
«Πε Κειαιαει· !ιε!›ε ε!ε!ι εε!ιεα 1'ι·1!!ιει· «!εεεεεα ει!«!11ι·τ (νε!. Π. Γεί!«ε!σί.
1801 Νε. 153.)
Ια «!ει· 13'Τ. ΒΜααε «!ει· 2, Κειαιαει· αει 15. Μ!! 1801 σε!. Κατ!ε

καλοι· Ζεἰ£. ν. 10. δε!! Πει·ι·. εεε 01α11Βει·1 Π. Πε!!«.ιύ!. Ντ. 104) !τ«ιαι νν1ε«1ει·
«Πε !ιετ!ιε!!εε!ι !Πι·ε!ι!!ε!ιε Πι·εεε πια ε!αει· Βαι·πεα Βι·ει·1ει·αα8. Πει· ειεα«!!εε!ιε
Πεε!ιεαεο!ιείτε!ιει·ιε!ιτ νεα: 23. ΜΒΜ Με 2. δα!! 1801, ννε!«:!ιει· Πε
ι·«ι1!ιεα νναι·«!ε, εαι!ιϊι!τ α!1ια!!ε!ι «Πε ννε!ιι·εα«! αει· Πει·1εεααε ια «Πεεει·

Βιιε!ιε «ια «1εα ε10α«!!ε«:!ιεα Ααεεε!ιαεε εε!«ια8τεα Αεεεαε«Πε!ιε: «!εε Κ0αἰε!.
Βεεει·ιρ1, ννε«!αι·«ι!ι «!εε 0οαεει·«!«ι1: ααεεει· Κι·είτ εεεετετ νναι·«!ε. Πει·
Βει·1ε!ιτει·ετ«Μει· ε. 0'αειαιει·ει· ετε!!τε ααα «!εα Δατι·εε·, πι· Τεεεεει·«!αααε
11!ιει·εαΒε!ιεα, «Π. «1αι·ε!ι «!εε παω!. Βεεει·ιρι «!εαι Βεεε!ι!αεεε «!ει· Κειααιει·
ιιαΕ'ε νε!!ε«Ειι«!!8ειε εα1ερι·εε!ιεα «νει·«!εα εε!. Πεεε:·περ, ΠϋΜει· αιι«!

Περ/ νει·ΙεαΒεα «Πε νει·ννειεααε «Πεεει· 8«ιε!ιε «ια «Πε ετεε1ει·εε!ιτ!!ε!ιε

θειααΠεειεα. Αιι!' «Πε !Παννεα«!«ιαε νεα Ψι”εε2 ααά ΖΗΜΙ, «!«ιεε «Πε
Π!α«ιαεεεαιιαἰεεἱεα εεε Λα!εεε «1εε !Π«ιτε «!εε 0α!1ε«!ερει·1:εαιεατε εεε

Πι!ιε!ιε!ι Βει·ιε!ιτ «!ει·ϋ!ιει· ει·ετιι11εα ινει·«!ε, Βεεε!ι!!εεετ «Πε Κεαιιαει· ]ε«!ε«ι!ι,
σε: «!εα Βει·ιε!ι1: «!ει· Ρ!α«ιαεεειααιιεε!ειι ιι!ιαα«ναι·τεα.
Ια «!ει· 144. Βἰτειιαε «!ει· Κεαιιαει· αει· ΑΒΒεει·«!αε1εα νεαι 20. «ΠΠ

1801 !ιειιιιτι·ιιι.ιτε ΗΜ”, «Πε ετεεεει·εε!ιτ!!ε!ιε Πεαιια!εε!εα εε!!ε αι!1 ε!ιιειιι
θα1«Ιι:ρεπ Βει·ί«:Με Μια· «Με (ε!ιεα Β. 402 Ποτε 1. εει·ειτε ει·ννε!ιατεα)
θεεε18επίωαι·/ «ὶἰε απαύΙ«άπεζεε δ'2ε!!απρ :Με είπε!εύϋφει·ίίε!ιεπ ΒεεΜε
αεα «ἱεπι ι·είεείϋσεπ Βε!«εαπΖαί.πε !ιεεαϊκι·εμ ννει·«!εα. α. Οαπιειει·ευ· ετ!ι!ϊιι·τε

«Πε νοι·ετεαε αει· θειαιαιεειοα, «Πεεε!!ιε !ιιι!ιε ννεεειι «!εε Ζαεειαιαεα!ιιιαεεε,
1α ννε!ε!ιεια «Πεεει· Βατνναι·1 ιαΠ «!εια Πεαεει·«!ετε ετε!ιε, παννει·1εα επι

παϋεεεα εεε!«ιαΜ, Με «Πε 81εε1ει·εε!ει·ιιαε 1!ιι·ε Πει·Ι«ιεε 1!!›ει· «Πε αεαε
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1ι·επει· εἱε!ι επε!ιιιιω!ετ πω! επ πεπ €ειπε!πειιιπειι ΜΜε!ρππΕ1, πει· εε!πε
Έ'ε!εεπιιιιτπτ επε!ι πι πἰεεετ ειπτιπιεε!ιεπ Ζε!! ε!επεεππ ετιιτο!ι1, ιιιιεε!ι!!εεεεπ
:επτ Ψε!ιτιιιιε πππ Ψετ1!ιε!π!επω; πεε !ιο!ιεπ 0π!1:πε ε" θεντιεεεπε1”τει!ιεπ.“
Δω' πεπ 1. Απεπει ιιιπιτπε μια επε!ι ειπε ε!!ρειιιείπε νετεεπιπιδιωρ

πεε πει!ιο!!εε!ιεπ ΚΙετπε τοπ Ψπττειπ!ιετε επ Βι·παε!ι επεε!ιε!τεπ, ιιπ
ντε!ε!ιετ τι" νετπιεπτε Ηετεπεπε!ιετ πεε Κίτε!ιεπει·πιπαεπε, Ρ1'εττετ Βτ.
δεπωετε ιιπ Β6!ιπιεπ!ιἰτε!ι ε!ιι€ε!επεπ !ιε11ε, πιιι Μπιτ πιε πεπεειε Ψεπ

πππε πι πεπ !ιιι·ε!ι!!ο!ιεπ Αιιεε!ε,·;επ!ιεἱ1επ επ !ιετε!!ιειι. (παμπ. Ρεε2ε!π.
ΒερετετεπεΒιιπε !)επίτε!ι!αππ 1861 Ντ. 'Η. Ζ)επίτε!ιειι !/εί!ωπί. Ντ. 172.)
Πε!ιετ 200 θεἰετ!!ε!ιε ιιπε ε!!επ Πεεεπετειι ει·1ι!!ιτιεπ ειπιιιπ11ιιε ι!ιτε !.!ε!ιετ

εἰπειἰιιιιπππε πω: _ιεπεπ νοι·1ιιπ πετεε!επτεπ Απε!ε!ι1επ πεε Οτπ!πιιτπιτε,
Με πεεε εἱε επεεετ πεπ τεε!ιτπιπεε!Βεπ Ιπτε!ι!!ε!ιεπ Οπετεπ !ιε!πει· Πεντε!!
πετ Βι·πε πω: Βεε!ιτ επετΙιεππτειι, π!ε Μπι. Ηι·ε!ι!. θεεετεεε!ιππε; επειεπ
π!ιεπ, πππ εἱε ο!ιπε νετε!ϊιπππιπιιΒ πι!! πεπ !ι!ι·ε!ι!. ΟΙιετεπ !ιπ θενν!εεεπ
επ νετρ1!!ε!ι1επ. (Π. πωπω. Ντ. 180.)

Ι1Μει·ππιιτε
ΙΝ!!!!ιιδει·, ΟΙιτ!ετεπε!ιιιιιι ιιππ Ιά!ι·ε!ιε Με πω· Πε!ε πω·

θιι·πιππΙεπιπτεμ
Βεπεπε!ιιιτε. ΜΜΜ. 1860. ντιπ. 480 Θ. ετ. θ. (3 Γ!. 31! !Η'.!'11.)

($ε!ιΙπεε.)
π

πιο πεεπε απαιτει πἰε Αροειε! απ· !!ιτεπ 1ιππ1'11Βεπ Βετπ1' !ιετεπ
Βε!ι!!πει, πππ Με επιιι Βε!ι!πεεε εειπετ ιτπ!εε!ιεπ Βεπίπε!ιπ εε νετεε!ιοΙιεπ
!ιιι11;ε, !!ιπειι πἱε θεντε!τεπ πω! νο!!ιιιεε!ι1επ ιιπ ετε!ιε!!επ, πετεπ εἰε επ
πεεεεπ Ει·1“π!!πω; !ιεππτ11ειι; εε πιπεετε ει·ετ πεε ε!εππ18ε νο!!ι τω· πιιε
!!ε!ε!ι, πεε ετ ετπππεπ ντο!!τε, !ιει·ειι€ε!ι!!πει πω! νοτΙιετε!τετ ενετπειι, ε!ιε
πἱεεε θεντε!1επ πππ νο!!πιπε!ιτεπ 1ιι !!ιτετ πεπεειι Γπ!!ε Με Βεπεπιππε
ε!ε!ι εε!τεππ ιιιε.ε!ιεπ !ιοππτεπ. !)εε ετϋεετε Π1ππει·ιι!εε !ι!εεεεεπ Με
επΓεπε!!ε!ι !π πετ !ιεεε!ιτεπ!ιτειι πε.1:!οπε!επ Απί1“ιιεεππε πεε Βεπεεπ Ι·Ιε!!ε
νιετ!ιεε τοπ εἱιε ε" .Ιππειι, Με ε!ε!ι Ιππεε νοιι πειπ Ψε!ιιιε ιιιε!ιι:
1τεππεπ !ιοππτεπ, πεεε οπιπι Βε!ε!ι ε!π Βε!ε!ι ε" πω!επ εεἱπ
πω! !ι!ε!!ιεπ εο!Ιε πππ πεεε πἱε επιπ· (!!ππ!ιειι επ (!!ιτ!ειιιε !ιεΠε!ιτιεπ
Ηεἱπεπ ε!ε!ι πεε!ι Αι·τ πετ 1'τι!!ιετεπ Ρτοεε!γ1επ πεε πππειιτ!ιππιε ιπε!ιτ
οπετ ετεπ!εετ !!ιι·επ πιι1:ιοπε!επ (!ε!ιτι!πε!ιεπ Με Ε!ιιτιο!ιτππεεπ ππτετ
ντετ1'επ ιππεε1επ, πιιι επ πεπ Ρι·πε!ι1επ πετ !πτΙϋεππε 1!ιε!!εππε!ιπιεπ. !!ε
!ιοε1ειε !επεε Με εε!ιενετε Κειπιι1“ε, Με πἱεεετ Βπιππρππω ππει·νιπππεπ
νετ, πππ ποε!ι ιππεε1ε ει· επετει πιιει·πιπππεπ κινει·πεπ, !ιενοτ πει· Κειπρ1'
πω; πειιι !ιε!ππ!εε!ιεπ Βτεειε εἱεἔτεἱε!ι επεεε1'οε!ι1επ ντει·πεπ !ιοπιιτε.

Ζιν!εε!ιεπ _!ππ!εε!ιεπ πω! π1ε!ι1: ]ϋι!!εε!ιεπ Ο1ιι·1ε1επεειπε!ππεπ επιντ!ε!ιεΙ1:ε
ε!ε!ι ε!π εε!ιε.ι·ϊετ θεεεπεπιε; εε νετ, Με !)ϋΠ!πεει· εε πεπε!ε!ιπετ,
Βε!ε!ι πππ θεεεπτε!ε!ι, πππ π1ε Αιιοετε! εεΙΙιετ ντπτπεπ πιπω:!ιιιιπ! !π
πίεεεπ θεεεπεε1.ε !ι!πε!πεεεοπεπ. Νπτ ε!!ιω!!ίε !ιΙΙιι·1επ εἰε!ι πἰε Απ

εε!ιε.πππεεπ πππ εεννεππ πεε ί!είϋ!ι! πω! Βεννπεετεειπ πετ Κει!ιοΙ!επω
πετ ”!ἱἱτε!ιε πἱε θ1ιετ!ιπππ. θεια _!εποε!ι εεεε!ιιι!ι πἱεεε, πω! νοΙ!ειπππ!ε
ειιιεπεπι1ττε εἱε!ι πἱε !ζ!τε!ιε ετετ πεε!ι πετ Ζει·ετϋτππε πεε 5ππ1εε!ιεπ
ΤεπιρεΙε πω! Βε!ε!ιεε.
Ιπ πετ εεε πεπι Βε!ιοοεεε πεε πππεπ1!ιπιπε ειπΕ πίεεε Ψεἱεε εε!!ιε1

ιππω!!ε !ιετνοτ1:τετεππεπ !(!τε!ιε !ι!!πετε πεε προετοΙ!εε!ιε θο!!εΒἱππι ἱπ
εε!πετ, τοπ δεεπε πεε!ι ε" θι·πππιιε!ιΙ πετ Γειπ!!ιε, ιιπε πετ εἱε!ι πεε
Ύο!Ε !ιπ·εε! !ιει·Ιε!!ετε, !ιεεπιππιτειι ΖννϋΙ1'ειι!ι! πεπ Κετπ πετ εεπιιεπ



416 Β ο ΙΙιπ ,που ΟΙιι·ιπιοπιιιπιπ πππ Κιι·οιιο.

€οποιΙιοιιοιιΙιοιιοπ νοι·ι'ειοπιιπο. Βιο οι·πιο Αποοιοποπιιοιι ποι· ιπποιπ θο
ιποιππο ποππ οιιι·ιπτι Ηιιπιποιίοιιι·ι ποπι· πιιιιοι· πιο Ει·Βιιππιιπ,ι; πιοποι·
Ζννϋιι'ποιιι. Νοοιι πιο: ποι· ΑππΒιοππππο ποπ πω. θιοιπτοπ πιπππιο πιο
πνιοποι· ιιοι·οοπτοΙΙι, πιο Ι.ιιοιιο, ννοΙοιιο ποπ απο” ποπι Βοιιιιποι, οιιοποι·
ιπιποιιιιιι πιοι·ποπ. Πο ἔοποιιοιι ππιοι· ποι· Βοιτππο Ροτι·ι ιπ οιποι· νοτ

ποπιιπιππο ποι· ιποιποπ θοπιοιππο πιιι·οιι πιιπ Βοοπ, ινοππι·οιι Οιιι·ιπιππ
ποιιιπι πιο Επιποιιοιπππο "νιποιιοπ ποποριι Βιιι·πιιιιοπ πππ Μοπιιιοπ ιιπιιοιιπ

ΒοετοΙΙι πιπι·πο, οσοι! ππι· Βι· ιιιιοιπ ποπ ΑροπιοΙοπιι νοι·ιοιιιοπ ιιοππιο.
Μοιιι·οι·ο πιιιιι·ο πιιοιιιιοι·, ποοιιποπι ΡιιπΙππ νοπ ποιποι· πιονοιιοπ, ιπιτ Βοτ
πιιιιιιπ ππιοι·ποιπιποποπ Βοιπο ποππ δοι·ππιιιοπι ιπ Απιιοοιιιιι "απο πο”,
οι·ι'οιΒιο ποπποπ Ει·ιιοιιππο επι ποι· ιιιπι ι'ι·ιιιιοι· οοποπ οποοιιιιππι€ιοπ Αροπιοι
νιιιι·πο. Ψιιιιι·οππ πιιιιιιιοιι πιο οι·ιοιιοιιιοτοπ Ρι·οιιιιοτοπ πππ Εοιιι·οι·, κνοΙοιιο
ποιππιπ ιπ ποι· Κιιοιιο νοπ Απιιοοιιιιι πιοιι ιιοιιιπποπ, οιπ ?ποππ ποσο
οοιιιοτοπ πππ ιιπ· ιιι·ιοπιοι·Ιιοιιοπ Απιι νοι·ι·ιοιιιοιοπ, οι·πιπο;, οπιονοποι· ππι·οιι
ποπ Μπιιπ οιποπ ποι· Βοποπιινιιι·τιποπ Ρι·οριιοτοπ οποι· ππι·οιι οιπο εΙοιοιι
οοιιιπο Ιππιιιι·ιιιιοπ Μοιιι·οι·οι·, πιιπ οϋπιιοιιο Οοιιοτ ιιπ πιο, ποπ Βιιι·πιιιιοπ
πππ Βιιιιι ιιπ ποπι Ψοι·ικο, απ: ννοΙοιιοπι ποι· Ηοι·ι· πιο ιιοι·πιοπ οπο, πιιπ
ππποπποιπ; πιοππ ἔοποιιεπι ιπιι Ποιιοι πππ ΑπίΙοοππο ποι· ι·ΙΙιππο. Σο ποπι·
πιοππ, ποπι ποι· πω. (θ. 56) Εοιπο οιοοπτΙιοιιο νοι·ιοιιιιιππ ποπ Αρο
πιοιιιιπ, πιιεπ ιιοιιοπ πιο Αροσιοι ποιιιπι ιιοιπο θοινοιτ νοπ Οιιι·ιπιππ οπι

ριππποπ. 8οννοιιι πιο Βοι·ιιι'ιιπο παπι Αροπιοιιιι οιπ πιο Ποιιοι·ιι·οοππ8
ποποοιιιοπ πιιιππιο ππιπιιιοΙιιιιι· νοπ (ποπ: εοποιιοιιοπ. Με Μιιιιιιιιιπ οι·ννιιιιιι
ννπι·πο, ιιοπποιιο οπ πιοιι πω· πιιι·πιπ, ποπ νοπ Οιιι·ιπιππ ιοπιποποιειιοπ πππ

ιιιιἔοποιιιοπποποπ Κι·οιπ ποι· Ζινϋιιΐο (Μπιιιι. ΠΧ. 28.) πνιοποι· επ νοι
νοΙιπιιιππι€οπ. Μοπ ποππ πιοιιι: οοποπ, πιιεπ ΒοπΙ πιιπ Βοι·ποιιιιπ ιιι οιπο:
ποιιοπ, ιιιπιιοι· παπι πιοιιι ποποπνοποποπ Απ ποπ Αροπιοιπιπ, επ οιποπι
Ποιποπ-Αποπτοιοι, ιιοι·πιοπ ννοι·ποπ ποιοπ. Βοππ οιπο ποιοιιο Βοιιοιπππο
ποι· προετοιιποιιοπ ιιιιιιΒιοιι Επι· .πω πππ Ηοιποπ ι'ιιππ »πιο πω,
πππ πιο ποποπ ΑροπιοΙ ποιιιπι νιιππιοπ πιοιι ιπιπιοι· οποιοι ιιπ πιο πιιποπ.
Αιπ πιιπ Ψιιιιι·ποιιοιπιιοΙιπιο πιιι·ι'ιο ποιπποοιι Β'οΙοοπποπ οοποπ: Βιιι·ποιιππ
πππ ΒιιιιΙ πει·οπ ιιοπιιπιιπι, ποιοι ιιπ οροπιοιιποιιοπ θοΠοοιππι οπιπιο.πποπο
Βιιοιιοπ ιιππιπιιιιιοπ, πιο-οιπο, ννοιοιιο πιιπ Βοιιννοι·ι ποπ Ηοι·οποπ πιιι·οιι
πιο Ηιπι·ιοιιιππΒ ποικοιιππ ποπ Ζοιιοπιιιποπ ιιωιιιι ιιιιιιο, πιο οπποι·ο, ννοιοιιο
πω, πιο πππιιπιιιοιιο Διιοπιοι ποιππιιιοπι νοι·ιιιπποπ ιιιιιιοπ, ππι πιο οπω
8οιιποιιο Ιιοιιι·ο ιπ οπτιοι·πιοι·ο θοποπποπ απ ιι·οποπ, πιιππι·οιι οπιπιοππ,
ποππ ποΕοιιππ ποι· Αιριιιιιπο πιιεπ πιο οποιοι νοπ ποιπποιοπι ποι· οιοοπι:ιιοιι
προπιοιιποιιοπ Τιιιιιι€ικοιι ΒιιποΙιοιι οπιποο, οιιπο ιιοι1ιπι πιο οιιοπιοιιποιιο
ιινιιι·πο πιο νοι·Ιιοι·οπ. ιπποιπ οιπο ΒιιπΙ πππ Βοι·ποιιιιπ ποιοι ιπ ποπ Αμικο!
ιιι·οιπ οιπιι·οιοπ, που πιο πππ ποι· ιπ ποι· Μιππιοιι ιιιιιτιεοπ Αροπιοι κινιοποι·
Με ποπ ποιπιιιιο νοι-ιιιιιππ νοπ ΖννϋΙι'οπ Βοιιτοοιιι. Πιιππ Βιιι·ιιιιιιοπ ιππ
ιιοιιοπποι·ο ιιπ οιοοπτιιοιιοπ 8ιππ ΑιιοιιιοΙ Βοινοποπ ποι, πο οιπ πιο Ροιιιιιπ,
Μ; υπνοι·ικοππιιοι·. Ροιιιππ ποιιιπι: οποιο ιιιπ πποΙοιοιι πιιι: πιοιι ποιιιοι· ιιπ!

εΙοιοιιο Ειπιο πιιι ποπ ιιιιι·ιοοπ Αροπιοιπ. (θοι·. 9. 5. ο.) [πιιεπ πιιπ
ποιπ Ριιπιππ πιο οιιοιπ, ποπποι·π οποιοιοιι ιπιι: Βιιι·πιιιιοπ ποπ Αποπιοι-ΤιτοΙ,
πππ ειναι· οι·ιπ ιιοιι ποι· θι·πιππιιοπ επ Απιιοοιιιο, πιο ιιοι ιιιπι οποιι ποππ

πιιι·ιπ οιποπ Ψοπποιιιιπιιι ιιιιποι, πιιεπ οι· νοι·ιιοι· πιοιπ ποπ Βιιι·πιιιιιιπ ποιπ

Ροιιιππ νοι·ποιπι, νοπ πο ιιπ ιιιιοι· ποπ Ροπιππ νοι·ιιππιοιΙι. ι)ιο θι·ιοοιιιποιιο

πιο πιο οιιοππιιιππιποιιο Κιτοιιο οιπ: Βιιι·πιιιιιι πιο ποιοιιοπ, πππ Ηιοι·ο

ππιπππ ποπι ιιιπ πππ Ριιπιππ οιπ ποπ πιοιποιιπιοπ πππ νιοι·ποιιπιοπ Αποπιοι.
Με Αποοιοι-θοιιοπιππι πιο οιπο 8ιοιοιωιπ ιιπιποι· πω· «πιο "ιιι, οποοοπιιιν



Β σ Ι Ι ια α σ ι: 0αιιιισαιΙιαια ααό Κιι·οΙισ. 417

Μισι· ααα νισι·ασ!ια Μαιιασι·α ασαισαόσα, ααό όαι·αια νσἱαα ειναι όἰε

Ααο!ιαΙι·ρασ ααι· νεα ανα!! ΑαοαισΙα Με θι·ααόαισιασα όσι· Μαασι· όσι·

ασιΠΒεα Βιεότ.

να ασασα αοιαασόι·ααιισα σα νεα όσι· Ει·ϋι·ισι·ααα όσα ΨειααΙιαἱαασα
ΡααΠ πα όσα ααιἰἔσα ΑροαιεΙα, σα νεα όει· Παι·ατεΙΙααα όσι· αροαιοΙιασασα
Εσαι·σ νεα όσα Εϊ8σααεαΜισα ααό Μσι·ιιιααΙσα όει· Κιι·σασ, ιαι·σα
Ασαιισι·α ααό θσναΙισα, ααι αοαισισα αασι·ααασασα Μια όι·ιιισα Βασιισ,
νσισασα όἱσ Ύσι·αιαααα8, όσα θοασαόἰσααι ααό όσα ααιΙιεα-ι·εΙιαιϋαε Ιισασα
ἰα όσι· αροαιοΙιασασα Κἱτσασ ααια θε;;εασιααόε αατ. Βοε!ι σαιαΐσαΙσα να·
ια όσασα Βιιι·ατσΠααασα μι” ασαοαόσι·α όισ νεα όσι· 8ισαιαει·Ιισιι ααό
Πααισιιιααι·Ιισα όσι· Κιι·Μιε; νεα Παει· Ψιι·ΙιαααιΙισιι: Μα Ι.σια οιιαιι, όει·
όιιαα ασασασα”σα Μ, όιιιαα; ΑΠσα, νεα όἰσ 0ι·σαασ όισασα Εσιασα ια ασιασαι
Νιιιασα, ααα ασἱασι· Κι·Μ'τ ααό νοΙΙαιιισατ ιααα, ασιασ 'Παπ αει; νεα όσαι

αΙαι·σιασιασα Ρι·ισατσι·ιααια; νοα όσι· Αατοι·ιται όσι· Κιι·σιισ ααό όσι· Ααα

αεαΙισααααα ΜΙσι· Ιι·ι·Ισαι·εα; νεα όει· Βσόσαταα8 όσι· Τααίσ; και θρσι·
ααό Μαν, αεαι νοι·ιιααΙισα ιιασι· όισαε Ισιαισι·σ όσι· Ααϊιασι·ΙιααιαΙισα όει·
Ιισασι·. Ια νααι·αΜ'τ ασνααόει·αα8αναι·όιασι· Ψσἱασ ιαασατ σε αἱσι· όἱσ
Καιι·ασιι όσι· Παι·ατσΠααΕ όσι· 'Ι'ιείσ ααό θι·ααό|ισαΙισιι: όσι· Ααϊίασαααα
αιι·σιιας. Βεα «παω Βασα ασΒἱααΙ: αια; όεια νει·ααΙιαιαα όσι· ΑροαισΙ :ια
όσα θσιασιαόσα, όσι· ΒτσΠααε όσα Ρσιι·αα, όει· ει·αισα θΠσόει·ααα όσα
Αιιιι:σα, όσι· ΑαϊαισΠααε όσι· ΑεΙισατειι οόσι· Ααίασασι· ααό όει· Πιασοασα.
Με Κιι·σασ ναι· Μα όσι· ασια θαι·ιαιι νεα ΑιιασΒἱαα αα εια νεα!

;;σει·όαεισα θεαασα, αασι· ιΙιι·σ νει·ίαααααα ἱα όισαει· Ζεα σαι;ηιι·εσα όσα
Πιαααιαόσα; Με ναι· να· ΔΠσια στα' νσι·αι·σαααα ααό Βι·νσιτσι·ααα αα

ΒσΙσαι ααό 8σατειι:σιε όσα ιιααασι·οι·όσαιΙισιισα, εααε Παισι·ασιιισό όσα Δαιτεα

8ενααι·ισα θααι·ιααιαισα όσα ασαααι·σαόσα Εἱαόααα. ΑΠσ ΘενΜι ααό
Λσωασα αιε ια όσαι ΑαοαιοΙαισ ααό ισόει· σιαασΙασ ΑροαιεΙ αετιε αοΙἱ
όαι·ιασα, αἱσατ ,·;στασια οόσι· αιασανσιασ, αοαόει·ιι ἰια θιααεισα ειαε απόσα:
Παει· όἱε θσαισιαόεα; ει· Ιιοααισ ααό αοΠισ ασἱασ αροαιοΙἱασασ Ααιοι·Παι,
να σα αϋιαια ααό ιιααααα νει, ια μαθω ΤασΠε όσι· Κιι·σΙισ α·σαι·αασ|ισα.
Με Ιισαασα όισασ Μιιαασι· αισα ααα όσα θσιασιαόσα ειαε ΒσίαΒαιαα αε
νιΙΙιασα, οόει· εια Βσεαι αασι·ιι·αασα; νιΜαισαι· ααιαόσα Με αια: καιει·
Ιισασι· Αατοι·ιιαι: όσα θισιασἱαόσα Μα ιαι·σα ια θαι·ιαιαα ασασαεισα Βα!ιασα

αεασιιααει·. 8σ!ιοα όσι· Νειασ »Ααοαι:εΙα νισα σαι' ειαεα ΠαΙισι·σα ααι·ασΙι,
όσαασα Βοιε, όσασα ΒσνοΙΙιαασιιιιαισι· όσι· ΑροατσΙ ναι·. Με ΖναΠ'ε ααα
Βιιασα θισασιασ, αονοαΙ νει·ειαιαι, νἱσ επί όει· 8γαοόσ κα όει·ιιααΙεια, Μα
εἰαασΙα, όαι·αατσι· αοΙσασ, νσισασ αααόι·ασΗισα ααα θαι·αιαα σαασοι·όασι
νοι·όσα ναι·σα. ΡααΙαα ααισι·ασαιεό ασατἰαιιαι ανἱασασα θσαοτσα, ἱα
νεΙσασα ει· ααι· όσι· Πο!!ιαστ.αεασι· θιιιιαιἰ σεξ, ααό αοΙσασα, νσΙσιιε ει·
ιααι σἱασιισι· Αατοι·ιται; νει·Βααόσ. 8σιασ ΠεναΙι, Πεαει·ιι·σισι· εα αι:ι·αίσιι,
ναααισ ΡααΙαα νοιιΙ 8σΙτσαό :α ιαασασα; Ιιιιτισα όαΜι ασια" όισ Κει·ιαιαισι·
όσα νεα Πιια εια Με εαασοι·όαετσα 'Πωσ ιαα: Γαι·σιιι ααό Ζια:σι·α εια

ιιίααασα.

Με ΑροαισΙ Ιιαα:σα απο όἱεασαόεα ιΤααασι· ααό ααι:σι·8σοι·όασισα
θσαιΙΙ'εα. θσνιααε Ε'αασαοασα αιαό Πιασα αασι·Ισαασα; σε ιιααισαιΙισα
όιια Τααΐσα. Παει Ι·Ιααόσααόσασα ααι· ΜιιιασίΙααα όσα αει!. θισιαι:σα ναι·

όαιςσαεα ειαε όσα ΑιιοαισΙα σιαεαΦαααιΙισαε Ριαι·οΒιιιινε.
Πατει· όσα ΑαοαισΙα ασ!ιιιααασισ Ρσα·πα σἱασα νοτια”, όσα πα ασ

α2ι·σιτσα !ισιασια όσι· Πεαι·ιασα σιιιασΙ. Πι· αατ όἱσ ΒεαΙααασΙ όσα Βεισασα

σαιαι'ααεσα, ει· ἱαι όει· Γεω, σα! όσα όἰσ Κἰισιισ €σαααι: νοι·όσα, όιια

Ζωα Αααα Και· αεια. Εάι·σΜαι·οοαι. 78 Βαπό. 2?
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Ιιοιεοι: Βοιιιιιιιπ, ΨιιοΙιιιιιιπιπ πππ ΠοΜι!ιοιι Μι· Κιι·οιιο !ιοι·ιιΜ ιιπΕ Μπι
ιπ εοἰποι· Ροι·ποπ Βοοο!ιοΙΤοιιοιι Αιιιιο. Πιπι Μ ππίποιι·οποπ, Μο Βι·ϋποι·
επ οτιιι·Ιιοπ. Μο Ηοοι·πο ΟΙιι·Μι επ κινοιποπ. Πιπι Μ, απο Ροπιπο "οι,
νοπ Μιπ Ηοι·ι·ιι μι” !ιοεοπΜι·π Με ,,ΕνοπποΙιπιπ Μι· Βοπο!ιπιιιοποπα οπί
Βοιι·οποπ, απο Μιιι Μοπιιο νοπ 'Ι'ιιιοπο Με Μι· ΠπιιοεοππΜοποπ. 0!ιι·Μπει
ΜΒΜ: πω· Βιοποι· Μι· ΒοοοΙιποιόπιιο; Βοινοι·ποιι, οοιιιο ιιιοποιοπιιιο!ιο Ψιι·Ε
οιιιπ!ιοϋ πω· Μπι ΗοΠο Ιοι·οο!ιι ποινιπιποι, πο Μ” οι· ιιοΗΜ οιιΒιο: ,πο
Βιπ ππι· ΒοιιοπΜ οιπ ποπ Βοποίοπ νοπι Ηειππο Ιει·ποΙ“ πππ Ροιι·πε Μ ἰ|ιιιι
ιιιοι·ιπ ποοιιποίοΙΒι, οι· Μ ποπ: οιποπτΙιο!ι Μι· Αμικο! Ιει·οοΙο, Με
Ηοπρι Μι· Κἱιο!ιο Μι· Βοοοιιποιόππ8, οι· Μ Μοοπ ιιι ιιϋ!ιοι·οπι, νοι·πιπ8
Πο!ιοι·οιπ ΒΕπιιο πιο δοικο!ιιιο, Μι· ιπ πορροΙιοι· ΒοιιιοιιππΒ Ρπιι·πο ιιιιοΙιπιιιππ,
οἰιιιποΙ Μι οι· οπἰ ,Ιοι·πεοΙοιπ Βοπο!ιι·οπΙιι ΜιοΒ, ννιιιιι·οππ Ροιι·πε οποιι ποίοι·ι;

Μο Βοπιο Πιοπροι·π ιιι Μπ Κι·οιε ιιοιποι· Ψιι·ΕεπιπΕοιι απο, πππ Μππ,
ννοι! δο!ιοΙιπο πο, ποιο ιιππ Μπ Ηοιποπ Ε'οι·π ΙιἱοΙΙ:, πνιι!ιι·οπιι Ροιι·πε οι:
οι", Μι· Μο Ι·ΙοΕΜπ οποιοι Μι· Κιι·ο!ιο οιπνοι·ΙοιΒιο πππ ιιποιι ίοι·ποι·
Ιιιιι εοιπο Βιι·ο!ι!ιο!ιο ΦιιοιιΒιιοιι, ννοππ οποΙι ἰπ ππιοι·Βοοι·άποιοι· Ψοιιιο
επι' Μο !ιο!ιοιιι·ιοπ ΠιιΙιοοοιιπΜοποπ οι·οπ·οοΝ:ο. Ποππ οιι Βιιιι οιοι: ιιππ
Κιι·ο!ιοιι, οιπο Κιι·ο!ιο Μι· Βοποπποἱὰππο πππ οἱπο Μι· νοι·Ιιοπι, εοπΜι·π
οιπ !ιοειοπι ππι· ΕΜ ΟοΙΒιιπιπ, Βιπ νο!! (ΜΜΜ ΕΜ Ιιιι·οοι; ἱπ Μοποπ
Βοπιπ νοι·ποπ Μο ΗοἰΜπ οἱιιἔορΐιοιιἰτ ππό ΜΜι·οπ ,,ιιιοι!!ιοίιι€ Μι·
Ψπι·ιιοΙ πω! Με 8πίιοπ ἱπι ΟοΙΙιπππι,“ Με ΑπορτινοϋΙιπο ΑΒι·οΙιοιιιιι;
ΜΒΜ· οποΙι Ροιι·ιιει ποπ ΒΗιπΜποπ Ε'ι·οποπ ιιοιποι· θοιποιιιπο, οπ Μο ποἱπ
Βι·ιοι' 8οι·ιοΜοι Μ, πει: Μο εοιοιι Τϋπιιτοι· Βιιι·π'ιι Βοννοι·ποπ. 8ο Μ Μι·
ΑροειοΙ, Μπι "κι πω: Μαιο! !ιοιιοπΜι·π οπνοι·τι·οπτ, πο2Ιιινοποιε Με
Ηοπρι ποπ ιιροετοΙιεο!ιοπ ΟοΙΙοοιπιπιι ιιππ Μι· Βοπικοιι Κιι·οπο.

Ποπ Πο!ιοι·οιπΚοιπιποπ ιικνιεο!ιοπ Μπι πιιπ ΡιιπΙππ Ιιοιι·οί' οἱιιο 'Ι'|ιοιΙππε
Μι· Αι·ιιοιι, πιοιιι Μι· Κιι·ο!ιο, πππ Ροπιπει, Μι· οιοοιιο ιιπο!ι δοι·πποΙοιπ ι·οιειο,
πππ 15 Τομ Μι: Ροιι·πο επεπιιι·ιπποπ, ννπεπΦο ννο!ι!, Μπο Κοιι!ιοπ πιο: ποπ
Μοἰ ΒιιπΙοποροειοΙπ Μι· νοι·πο!ιιιιοτο ποι, πππ οι· οπιπ: ἱπ Μπι Βοι;ι·οτοιι Με
Πιπι Μι·ο!ι 8ΜΜο!ιο Βοι·πι'πιι€ πππ Οπ'οπποι·πιι€ €οποἱετοπ Ψοδοε Μάιο πιι

|ιιιιιΒιο νοπ Ροιι·πο εοιπ ονοΙΙιο, πω! ιπ ΑπτἱοοΜο πιιπ οπιποι;οπ πιο.
Πο Ηοπιιιιιοο!ιο, οιπ” ινοΙο!ιο ΡοπΙπιι ιιο |ιο!ιοπ πωιοιιι Ιοπιο, Μ” Μο
ΗοἰΜιι πππιιτιοΙΙιοι·, πω: επί Μπι ΨοΒο Με ΜΙΜεοποπ Ρι·οπο!γιοπιππιπιι
:π θιιι·Μπιι !ιο!ιοιιι·ι: ννοι·Μπ ιιοΠιοπ, !ιοττο πιω ΡοπΙπε, εοπποι·ιι Ροιι·πο
:ποιοι Μιι·οιι ποεοπποι·ο ΟΕοπΒοι·ππε ποιοι·πι. Πιό ιιιοΜ ο!ιοι·, πιο πιιοΙι
ιοποι· ίϋπί'οοιιπιππι€οπ Βοορι·οοιιππι.ς ιιιιι Ροιι·ιιο, "οι ΡοπΙπει Μπι οιεοπι
|ιο!ιοπ ΑΜ, Με Μι· ΕΙοιποπρι·οπιπι επ. 8ο Ιο.πεο Μο ΔροετοΙ ιπ δοι·π
εοΙοιπ νοι·οιπι€ι ΜΜιοπ, πο: Μιιπ οποιι !ιοι @Με ννιοΙιτιποι·οπ Ύποπ

Ιοοεπιιπ Μι· Ρι·ιιιιπτ Με Ροιι·ιιιι ιιοι·νοι·. Ε: Μ Μ, Μι· Μο Βι·Βιιπιπιι€
Με ιιιιοπιοΙιποΙιοπ θοΙΙοπιπιππ Μιι·ο!ι Μο Ψπ!ιΙ Με Μοι!ιιιιιι νοι·οποιο!ιοι:.
·Βιο Εστω Μοποι· Μπι νικά νοπ ιιππ !ιοπιιιππιι;, οι· Βοπο!ιι·ιΣπΕι πιο επί
πιοιοπι€οπ, ινοΜιο πιοιο ΒοεΙοιιοι· πιιπ ΖοπΒοπ Μι· [ιοιιι·ο πππ Μι· 'Γποιοπ
ο!ιι·Μι 8οννοοοπ. Βι· ΜΒΜ Με Μ” νοι· Μπι πω» απο νοι· Μιπ
ΒγποΜ·ιιιπι; οι· νοι·ι·ιοΜοι Με οι·ιιιο Ψππάοι· επι· ΒοιιΜιπππΒ Μι· Απί
οι·οιοιιππι; Οιιι·Μι. Ποπ Βιι·οίΒοι·ιοΜ Μου Αποπἰπο πππ Βοριιιι·ιι, Με
.Αππι!ιοιπ ιΗιοι· Βιιιιοπ, ποπ οι·ει:οπ οΠοι· Ηέι·οιιΕοι·, Μο οι·ειο Βοσποιιππε
πιιπ Βι.πι·Εππι; Μι· ππιοι· Μιιι Βι·ποΕ Μι· νοι·Ι'οΙεπππ |οιποπποπ Κιι·ο!ιοιι,
Με ΑΙΜ: πω· εοιπο ΤΙΜ. 'Ένοππ οι· πιἱι: δο!ιοπποπ νοπ Μπι ΑροειοΙ
ΟοΠοΒιπιπ επ Μπ Νοπιιοικοιιι·τοπ ιπ Βοπιοι·ιιι εοποπτδοι ινπι·Μ, πιο οιοι· οι·
ο!ιοιι ιιοΙ!Μ οἱποι· Ματσε θοΙΙοεἱπιιιιι, πιιπ Μπι· Μι· νοι·ιιΜοππο, 8ο
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εεπι!!ειι πεπιε!ε Με δπι!ειι ι!ιτεπ Ηε!ιεπρτ!εε!ετ Ιεπιπε! επ Νετο ι), ππά
Ιεπε!ίπε επε!, πεεε Με εεπεε!ι!ιιιτ!επ Κιτε!ιεπ πι Αειειι, ε!π!Βε !!ιτε πι
εε!ιε!'ε, επε!ετε !!ιτε Ρτεε!ιγ!ετ επετ !)!εεεπεπ εεεε!ι!ε!!! !ιίι!!επ 2). Ψ!ε
ἱιπιπετ πω! ιι!ιετιι!! ε!επι! Ρε!τπε εποε επ! πετ νετειιιιιιπ!πιι€ :τι δετπειι!επι,
πε!ε!ιε Με Β'τει!ιε!! πετ Ηειι!επ Μπι Β!!πε!εεεε!ιι επεεμ·εε!ι, επ πετ
Βιιι!εε; ετ ετϋ!!'πε!ε εἱε πιιπ εε!πε Β!!ιπιπε πι!! πεπ νοπ δε.!τε!ιπε πει

εε!'ϋ,ι;!επ Βει!!πεππΒεπ ππτι!ε επιπ Βεεε!ι!πεεε ετ!ιε!ιεπ.

Απ! Μεεει· Βγπε‹!ε ιππεε!ε Με Πτ!!ιειΙ εεε .!ε!τε!ιιιε, πετ τει! εε!πετ
Πεπιε!π!!ε Με θεεε!ε εε !τειι !ιεεεεε!ι!ε!ε, νοπ !ιεεεπε!ετειπ θεπἱεπ!ε
εεἱπ, πεπτεπι! Ρε!τιιε εε μι! πἰε Ρεπ!πε !π πετ :τι επ!εε!ιεἱι!ειιι!επ Ντε!!

ϊτεἔε Βεπ·ιεεετιπεεεεπ Ρετ!εἰ πετ, πε!! ετ πεπ Οεπ!πτΕε θετπε!!πε πω!
ειιι!ετε Ηειι!επ πι!! !!ιπι επ Οπειιτειι ε!ιπε Βεεε!ιπεια!ππ8 επ !επίειι ι.ιε!ιε!ειι
πιιτ! :!εε!πτε!ι !π δετπεπ!επι ε!ιιτ!2επ Ψἱεετερτπε!ι εττεε! εε!!ε. Μι!τε!ιπε
εε!!ιε! ε!ιετ ετ!κεππ! εε επ, Μ” πειε!ι θε!!εε Απετι!πππε Ρε!τπε !ιετπΐεπ
εε!, εεε πεπ Ηε!ι!επ εἱπ Με, Με εε!πεπ Νειπεπ !τεεε, επι €επιππεπ
πιιπ! εε πι!! πεπ 8!ππ!ιι€επ Ιετπε!!!επ επ Ε!πετ Κἱτε!ιε επ νετεἱπἱ8επ (ΑΜ
16, 14); ι!εππ ετ !ιεε!ε!π;! Με Ψετ!ε εεε Ρε!τπε: ὶ!ιπ πιι!ετ Δ!!επ !πι!ιε
θε!! επεετπε!ι!!, πεπ Ηε!!!επ Με Ενεπεε!Επιπ επ ιιτεΜεεπ. Θε εἱεπι!ε
εἱε!ι”ε Ρετ πεπ Αιιεε!ε!, πετ εΙ!εἰπ Με Βε!ι!ϋεεε! Με Βε!ε!ιεε ειπιι!'επεεπ
!ιε!!ε 3

). Ρειι!πε τω! ετε! ἰπ Με νοπ Ρε!τπε !ιεεεππεπε Ψετ!τ ε!π, πω!
!ιεπ!ε απ! Μπι νοπ Μεεειπ 8ε!εε!επ θτππτ!ε !'ετ!; ετ εε!!ε εε ιιιε!ι! νετ
ιπεε!ι!, πειιπ Ρε!τπε !!ιιι πἰε!ι!, ίπ !!'ε!εε ]επετ !”τϋ!ιετεπ !!ετ!ιιιιιι!!ππ8
ππ!εε!ιεπ !ιε!ι!επ, Με Βϋ!!!ἱε!ι !ιετπίεπεπ Μἰ!ετ!ιεἱ!ετ πεετ!πιππ! εε!!ε,

ε!ιε!ε!ε!ι Ρειι!πε εειιιε τεε!ι!ε Βεπε!πιιε ππιπι!!ε!!ιετ νοπ (!!ιτ!ε!πε ε!ι!ει!ε!ε.

Μεπ ετ!τεπιι! πἱε Ρεπ!πε εἱπε 8!πίε !ἱείετ Με Ρε!τπε ε!ππι!, πεππ
ετ εε!!ιετ εε!π ΐετ!ιε!!π!εε επ ,!πι!ειι πω! Ηε!!!επ εε !ιεε!!ιπιπ!: ει· !τπε!ι!ε
ειπε π!!επ Κτεί!επ εειιι Δω! Με Ηε!πεπειιεε!ε! όπτε!ι πε!ι!ι·ειεπε Βε!τε!ι

τιιιι€ειι επ νετ!ιεττ!!ε!ιειι, σ!πιιι!! ετ ατε!! εεε ι!ει!πτε!ι ετ!επΒ!επ Απεε!ιεπε)
ι!εε!ι ειιιι€ε εε!πεε νε!πειι πιιτ Νπε!ιειΕετιιπΒ τε!ιεπ πω! ε!ε Βεπἱππεπ

ιπϋΒε ^
). Ρε!τπε !ιει!πτί!ε Μεεεε Πιππε8εε Με, ετ π!τ!τ!ε πι!! :Με

ε) Ξεεειι!ι. Ατε!ι. 20, 7.

Η Μι. πι! Ρ!ιιΙεεε!ιι!ι. 10.

δ
) Βειπέ!!ε!ι Μεεετ !ιεε!ιε!ειι θεπε!! εεε Ρεττπε πι πετ Κ!ι·ε!ιε πιεε!ι! Μι· νετ!.

δ. 342, πο νοπ εετ Βιπάε- πω! Ι.ιεεεεεπε!! Με Βει!ε, !'ε!ΒειιιΙε Βειεετ!ειιπες:
Μππ ρεεε! Με Πε!ιεη;ειιε πω· 5ε!ι!ἰιεεε! εεε Βε!ε!ιεε επι! Με Υετ!ει!ιππ;; πετ

Βιπι1ε- πω! Εεεε,εςεπε!! Με πινει μια επιπειιγπιε Βι!πετ επ πεπ!επ, ιιπ!ετ πετ νετ
πιιεεε!πιιιι,ε, Μιεε Με Τ!ιπτεπ πει πεπ Πεει·δετπ Μιτε!ι Βιεἔε!, πε!ε!ιε πι!! 5ε!ιπϋτεπ
πάει· Βιετιιεπ εε!'εε!ιι;! πετι!ειι, νετεε!ιΙεεεεπ ετεπεεεπ, Μιειι π!εε εετ 8ε!ι!πεεε! ειπ
Ψετ!επειι€, Μεεε Βε!ιπϋτε ει!" Βιειπειι επίιιι!επιηιίεπ ει!ετ :ιι !εεειι, ,πεπεεειι πει.
Βεε ιε! ε!ιετ ειπε ιιιιι;ει;τϋπεετε, ε!εε ειπε Πειπετ,ε θι!γεεεε εςεεε!ιειιί!ε νετπιπ!!ιπιιι;.
Με Αππειι!ππεεπ ιιπ Α. Τ. !εεεειι επί ειπε επεετε Βεεε!ιεΠεπΙιει! ι1ετ $ε!ι!εεεετ
πω! Βο!ι!ϋεεεΙ εε!ιΠεεεειι. Ψεπι1 εε Βιι·πε!ι 22, 23 !ιειεε!: ,,θ !εϊιππ!ε Με ειπ 5ε!ιΙειε
επ ιιιειπειι Μπι! Ιε8επ," πω! πεππ ιτε Βε!ιειι!ιει! 5

,
5 επί Με 8ι!!ε επεειιιιιε!!

'πω, Με Βιεεε! πω! 5ε!ι!εεεετ επ ι!ετι Πεπε- πω! Ζιτππιετ!!ιϋτεπ με!ιεε!ετ Ρετεεπειι
επ εε!!ιεπ, εε ειε!ι! πιππ, ειπε πιει· επ ειπε νετεε!ι!!πεππει νοπ !!ιειπειι πάει· 8ε!ιππτειι
πιε!ι! επ πετι!ιειι Μ, Με ε!εππ πιιε!ι :πει Βιεεε!, εΙ›ετ !!ειιιε πετπτ!ιεεπ Βιεπιεπ
ετπε!ιπ! πετεειι. Με θεπε!! πετ 8ε!ι!ϋεεε! ε!εε, Με Μπι Ρε!ι·πε π!!ε!π ,ιξε,ετεεειι
πετάω, !ε! ειπε θεπεΙ! επ πω! πω! επ εε!ι!ιεεεειι, Με θεππΙ! ειπεε Βιιιιενετ
πε!!ει·ε; Με Βιιιι1ε- πω! !.εεεεεπε!! πεει·, πε!ε!ιε ιι!!επ Αρεετε!π νετ!ιε!ιεπ πετι!ειι,
ι! Με τιε!ιτετΙιεπε νοΙΙπιπε!ι! ιπ ι!ετ Κιτε!ιε, Με €ιεπε!! επ νετεεεειι απ!! επ
πεπε!!επ.

ε) πω». π, ω. πι.
Σ? "

'
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θαννΙοΙαα ααΙαοα Αιιι€αα αΙοισ!ιαιαααΙα ααι' ,Ιααοα Με ιιαί Παιααα, ααα σα
ναι· Μο ἰταἱα 8οΙ!ιαι!ιαασ!ιι·ααΙιααα, Μα ΙΙιιι αιισΙι!ιοι· ααα Ψιι·ΒααΒαΙιι·αια
ααται· ,Ιααοα αεαι Ιιαιαα!ασ!ισα νσι·αιαΙιαα !ιοαα. Πα!ιι·ιαααα ναι·Ιιαι·α σα

Ραα!αα ασΙ!ιατ !ιαΙαααανα8α, αααα αααΙι Ια αε!ααιι Ααεςοα Ρατι·αα αἱσ!ιτ !ι!σα

ειαε: ααι· Ζννϋ!!”σ αεα, αιιαα ΙΙιαι νιαΙαια!ιι· ιια Παται·αι:!ιιαα νσα α!!αα

Πα!ιι·ΙΒαιιαιιια αΙααατΙιαια!!α!ια Βαι!Ιααα ααα αστα!» ααΕσιααια; αααα Μα

Βαι·αίααα ιια!! αεαι ΙΜαρια! ασα!ι ααι !ιαασαααι·αα θανν!αΙιτ αεαα. Πα Βαααα!
ι!ιαι ιιιαΙιτ ικα αιμα: !ια!ια Μι αΙσ!ιτ ιιααΙι ασια ΒασΙι£, μια! ααα ααααι·α
Αρσααε!α ειαε ΒαΙιααοα!ατ Ιιαι·αιαααϊαΙιι·αα, ασααοι·α οι· πω: ,,αι·Ισ Μα
α!ιι·ιααα ΑρσατεΙ, Μα Βι·ααοι· ω! Ι·Ιαττα ααα ΚερΙιιια" Ι)

.

Ι.Ιαα ατααα

Ραι·αα ααιαει·ασΙτα ια ααι· ΜΙιααα,α ιια Με Ιθι·σα!ηααι· αει· Κιι·οΙισα αιαΙι

,,ΙΙιι·οα Μιτρι·οα!ηαατ“ ιιααατ, ασ ναι· ει· α" νσι·ασ!ιι·ι!ϊ ααα αεα ΙΒαιαριαΙαα
αεΙαοα Ηαι·ι·α αιι!ια! α!αασαοα!ι; ει· ΕσΙααι αεια, ααι· Με ΑιισατεΙ, σ!ιαΙα!αΙι
ασ !ισαΙι ιιαει· ι!ιαοα αισΙιααα, ,,ασΙαα Βι·αααι·" α;ααααατ 'θ, ααι· ΙΙιαι Βα!ισιαα
απτο, Με ,,Βι·ϋααι·“ πα αται·Ιιαα 8), ααα αΙα αει· αι·ϋαατα Ια! ΒσἱαΙια πα

,α_Ιεια!ι ααι· Βαι·ιαααασ ααα αειαατΙιιαασ πα ασια; ει· ααα Ια αεα Ρι·αα!ιγ$αι·α
Μααααι·, ανε!αΙισ 8ΙοιαΙι ι!ιαι ιιι Μαιο ααα νε·ι·ννα!Φααα αεα Βι·αααι·α
Μσαιαιι, ααα ια ασ πω: αεαεα ει· ααα ααι Αιιιτααοασαααα,
·Ια αει· θεαιεΙαααναι·ίαααααα, !ιαιαει·Ιιτ ααασι· νεα!. (δ. 296), α!αα

σααιι!ιαι· ασ!ισα α·αΙιι·ααα αεα αρσατσ!!ααΙιεα ΖσιταΙται·α αι·σααα ναι·ααααι·ααΒαα

.νσι·Βαααιιααα. Μπα· αναι·αα α!ιαι·α!! Ια ααα Παιιια!ααοα Ρι·αα!ιατσι·, αΙιαι°
ιαι· Διατ ναι· ατατα παι·ααΙιαααι·ααατ ααι·αΙι Μα ια ααι· ειιαααα θαιααιαασ

ναι·Ιιι·α!απαιι (ΙΙιαι·Ιαιαεα. Ι)ιαασ ααι·αΙι Με Ηαααοαα!Ιαααιια ααι· ΑιισαιαΙ
αταα!'αα<έαασα θαααααααααα καιω ασ αΙΙαοιααια ααα ασ ναι·ΙΙια!!8, αιιαα
Ι'ιιατ αεαεα σασι· ασαΙι ΙΙΙα!α ανααιαατααα :σια!:ανοΙαα, Αιιτ!ιαι! ιια ααι· οιιιαα
σαει· ααααι·αα θα!ια αεαεα. ΒΕ ααι· Μσα Μα Ια ααι· θεασ!ιισ!ιαε αΙιιααααι·
Ζαααιαα, αεα και: ααι· ιιαααΙιαι·αα ααα νοι·ιαατα!!αα ναι·ιαϋΒοα. ΨΙα ααΙιι·
ααα Δω ααα Με ασι·ασι·ιιανα θι·Βιια!ααασα ααα θΙιοααι·ααα Ια α!αααια
ατακα Ζεαι·ιιαια ασσΙι ααι·ααΜι·αι, αι·α!α!ιτ αιιια ααι αεαεα ααα ααα Βι·Ιαΐοα
αεα Αιισα$οΙα ΡααΙαα, ααι· νασ!ι! ααι· Αρσα!!αΙ, ααι·Ιια!ιι·αι·, ααι· Πιι·ωα ααα
ααι· ΟΙιαι·ιαιααα, ιιαει·, αααααι· ια αεα ια αοιιια Μετα Βα!ιαιιαααα !”α!Ιαααοα
Βι·Ιαίαα πα Μα ΕΙι!!ιαιιαι·, ιια ΤιιασύΙιααα ααα 'Πταα, αιι·αεαα αει· Ι)ιαασααα,

Ρι·αα!η·ααι· ααα ΙΒιι!ασσιιαα αι·νναΙιατ. Ι)ιααα Πα!ιαιι απατα ασΕ!ιανειιαΙα, ααι·

θΙαα!ιιαα Μπα ααα ΟΙιαι·Ιααια αισΙιΕ Πα· αιοΙι, ασααοι·ιι ία: Ααααι·α, ααα
αει. μαι, αεαι «ααα Μααει· θαιατααΒα!ιαα πα ΤΙΜ! αναι·αα, ασίστ! ααα!ι
α” ααι·αα!!ιαα αιιααιαοααααα Ιν!ι·Ι:αααααρ!ιαι·α Ια Δααρι·ααΙι αα!ιαιαα αιααατο,

ιιααΙοια!ι α” ιαιιααΙιαα (ΙΙιαι·ιααιιι Ικα αιααααι σαει· _Ιαααια, :ααι ΤΙΜ!
ααι·α!ι ααζααα Βο!ια!α ανΙαααι· οι·ΙσααΙι σαει· Μαιου ααααι·αιι !ιαΙισι·αα Βιιααιω, ασ αεαα ιααα αἱα!ι νσι·ατα!Ιαα, ανια !!!αααααα Μααο ναι·Ιια!τα!αασ
αεαεα, να: φιφα; ασα!ι ιια Και» αοι·ιισι·ατινο θσατιιΙταα,<; 8ααιια!ιτ παταω
Ιισαιι€α, α

ι ααα Βοααι·ίαΙαα αει·αα!!ιαα νσι·Ιαα!Ια αοα!ι ααι· α!αΙιτ ααιρίααασα
αναι·αο. Μ" ίι·α!!!αΙι Ιισαα!α αιαιιαΙια θαιιιαιααο αααΙι, “στα ειαε: αι
8αινα!ιι·ταα ι·αισΙιαα Δαα8ιαααααα ω! θαιατσαΒα!ιαα, ια αι·Βα ναι·αν!ι·ι·ααα
ία!!σα. ΡααΙαα Μπα Μαι!! ιιι·Βα ΜΙααΙιιαααΙια πα αιμα, ααα να· αο!ιαα
Ια ασιααα Βι·ία!'αα αα!!ιαι Μα Βραι·αα αανσα, αιιαα αἰαασ Ποιαιαα,αα!ιαα α!!

ιαιΙΙΙΒ α!ιαα!ιιααιι ααα ναι·ααΙιανααααα. Ια αεα Βι·Ιαίαα ιια Με Ρ!ι!!!αραι·

Ι) Ι. (Τα. 9, Ε
.

ε) ΙαααΙι. 28, 10.

Π ααα. 22, 82.
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πππ Κο!οιιιιοι· πιιπει: εἰο!ι πἱε!ιι πιε!ιι· Με 8οι·ιπ8Μο ΑπποιιΕπιιΒ οποι· Απ
ορ!οΙιιπ8 ιιιι!' π!ο (!!ιιιι·ιοιποπ. !)οποποπ ινοι·ποπ ιπι Ρ!ι!!!ρροι·πι·ιοίε !ιοι·ο!το

Βιιιιιιοοποπ πππ !)!ιιοοποπ Με θοιπε!ππο!ιοιιιπιο οι·ικιιι!ιπτ. Ιπ ποπ Ροετοι·ο!
!ιι·!ο!”οπ εοπιιπιι Μπι πιο!ιι πω· @πο Βι·ινϊι!ιιιππΒ που ()!ιοι!οιπεπ, εοππει·π
ΜΜΕ Μο!ι ιιιιο!ι επι νοπ ποπι ε!ιπι·ιοιποποο!ιοπ ΖιιΜιιππ νϋΙ!!Β νοι·ιιο!ι!οπεποπ
ΖιιΜιιππ πει· θειιιο!ιιποπ πετ. Με ίι·ι!!ιοι· ιιππ Ριιιι!πο μι· πιο!ιτ ει·νΜιπιοιι
Ι(!ι·ο!ιοπιιιπιοι·, πιο ποπ ιπι οι·πιπιι·οιιποπ πϋι!ιιΒοπ Ει€οπιιιο!ιιιΕι:οπ ννοι·ποπ

_οιππο!ιεππ !ιεοιιι·οο!ιοπ, Μιοι· οπιπι πιει· Μ επ !το!π ο!8ειιτ!!ε!ιοει (!!ιιιτ!οιιιο,
ινο!ο!ιοιι ΡιιΜιιει Επι· οιπεπ Ρι·οο!ητοι· ΐοι·ποι·τ. !)!εποπ μπω (ΜΒΜ ει·
πο!ιο!πτ πιιπ ποπ ο" Βιι·ο!ι!ιο!ιοπ νετννο!ιιιπἔ απο ιιιιοΒοεο!ι!οοεοπ. Βοο
ΒΙοἱο!ιοπ ιιι ἱπ ποπ Βο!ιι·ιίιοπ πεπ δο!ιιιπποε πιο!ιτιι, απο Με πιο ιω
πιιιιοι· πεπ ο!ιοι·Ιοπιιιπιιο!ιοπ Ζπειτιιπποε ιπ ποπ !πο!πιιειιιι!εο!ιοπ θοπιοιπποπ
εο!ι!!οεοεπ Ι!οιιιεο, ο!ιο!ο!ο!ι !ιοιιοπποι·ε πει· οποτε ιιππ Με Βοεποπε!ιιπο ιιιιΕ
πἰοεοιι Ζιιπιπππ, ενοππ οι· πιοο!ι πειιιιιπποπ !ιο1τιο, !ιιιιιιιι !ιϊιιτο νοιπιο!ποπ

Επιιποιι.

Πει· νοι·ίιιοιιοι· εεε!ετ πιιιι (π. 800 π.), Με ι-ιιο!ι που Οιἔιιπἰπιπιιπ
πει· !πι·ο!ι!!ο!ιοπ Αοιπιοι·, πππ πει· ΕιπποικιιπΒ πει· Με!ιοπ !)!ιιοοπεπ !π
πει·πιιιι!ειπ !ιοπιπποππ, ιι!!ιππ!!8 επτιι·ιο!ιο!ιο ιιππ ιιΒἔ!ἰοποι·ιο. Απίππο!ιο!ι
Επι! ειπε Βο!ιοιπιιπ8 νοπ Πιοοοποπ πππ Ρι·οο!ηιοι·π ποο!ι ποιο πω,
ποπποι·π πἱο $!ο!ιοπ !π πει·ιιιιο!επι ιιπιίιιεοτειι ποο!ι πἰο ποο!ι!ιοι· ἱιι π!οιιιο

"τοι Αοιιιι:ει· ιοι·ι!ιο!!ι:ο !πι·ε!ι!ιο!ιο 'Ι'Ιιπι!Β!ιο!τ. Ει·ιπ ιιπ Ρ!ιι!!ρροι·πτ!οίο
πππ !π ποπ Ρποιοι·ο!πι·ιοΐοπ, ιι!ειο παπι ποπι πΜιι·ο 64 οι·ιιο!ιο!ποπ !ιο!πο
Αεπι€οι· Με 8οεο!ι!οπεπ. Πιιιιιιι: πω· πει· Ηιιιιιιτεο!ιι·Μ πω· !ι!ο!!ιοππεπ
οι·,ςιιπ!ειιι!οπ πει· Κιι·ο!ιο Βοπο!ιο!ιοπ, πει· πεπιιιιιο!ι ιιι πιο επέτειο Έν!ι·ΙπππΒιι
ποπ ποπ Ροιι!ιιο ιιππ Ροιιιιιο ΜΗ. !!!πο Βο!ιο!πιιπε ποιο Ρι·οο!ητοι·οιο πππ
ποπ !ι!πο!ιππιο!ιοπ Διπτοιι πιο: πιιπ1Με ιιιιο!ι ποο!ι πιω νοΙ!!ιι·ιιε!ιι. Πιο
!ιο!ποπ Βοποιο!ιπιιπποπ ·στοι·ποπ ποο!ι Με 8!οιο!ιΒοποπτεππ Βο!ιι·οπο!ιπ. πο
πο!ιε!π0, πιιιιο !π ποπ .!ιιπεποπτ!επιε!ιεπ θοιπο!πποιι πει· Νιιπιοπ ,,Δο!ιοετο,α ιπ
ποπ !ιοιπεπε!ιι·ιΜ!!ο!ιοπ πιο Βοποιο!ιπππΒ ,,Διιίιιο!ιοι·" ιιιι!”ϋπε!ιο!ι νοι·πει·ι·ιιο!ιοππ

ινιιι·. !)!επο Ρι·εο!ιγ$οι· οποι· Ερ!εοοποπ ινοι·οπ !π ποπ ει·ϋποοι·οπ Βιι!πιοπ

οποι· θειιιε!πποπ :ιιι εἱποιπ θο!!εο!ππι νοι·ο!π!Βι:. Πιο πω, ιινοΙοποε πιιο!ι
πει· ππε Μεο!ιό!!!ο!ιο Βιοπιιππτ νοι·ποπ, πω· πω: Μαιο ποι· Αοιιιιοι·, ιινο!ο!ιο,
Με Ζνιιο!Βο οπο οιποιιι Βιιιπιπιο, ιιππ πεπι Αροειο!ειτο !ιοι·νοι·ννιι!ιοοιι. !π
πει·ιιοο!οιπ !ιιιι€ο επ !ιοι·οιτε θοΜΜι εοννοππειι ιι

ι ο” Ροι·οοπ ποπ δο!ιοΙιιιο,
ποι· πιιι·ο!ι ειο!πο @πιο Βιο!!ιιιιο πω· πσι·ι!Βοπ θειιιοιππο, πιιι·ο!ι εο!π νει·
ε!ο!ιιοπ επι' πιο Μιεο!οποιππι!8!ιο!ι ιιππ εοιπο Βοεο!ιτϊιπ!πιιππι επί πιο Ιιο!!!ιςε
Βιοπι Με πει· οποτε ιινιι!ιι·ο πππ εϊποπτ!!ο!ιο Βιειο!ιοΕ ει·οο!ιοιπτ. Βἰε πΙιι·ι€οπ
ΑποΜο! !!!ποπ !π !!ιι·οι· Πε!ιοι·κι·ο.ε!ιιιπ8 πππ Εο!τιιιι€ πιο!ιι·οι·οι· (πεπιε!πποπ
ποιο !ι!πο!ιπ!!!ε!ιο Απιι:. Νιιι· Ροιι·πε πππ 1ο!ιο!ιιιο, πιοεοπ ιιι πει·ιιοοΙοιπ,

5οποπ !ιι Απι;!οο!ι!οιι ιιππ Βοπι !ιεππτ πιο Ιπι·ο!ι!ιο!ιε Πε!ιοι·Ιιοίοι·ππ,8 Με

Βοοι·πιιπει· πππ 8τιιιππινοτοι· ο!ποι· Βιιοοοειι!οπει·οι!ιο νοιι Βιιιο!ι6ϊοπ, !π

πιιε!ο!ιοι· Με εο!!ιοι· Με οποιο πω” πιιτιιοἔιἱποπ ιιπππ.
νοπ πεπ Ριιιι!ιπἱεο!ιοπ Κιι·ο!ιοπ !ιιιτ !ιο!πο Ριιπ!ιιο Με !!ιι·επ οι·οιοπ

ΒἱποΙιοΕ ποποιο!ιποη οι· Βοπϋι·ιο ΜΙοπ ιιπ, ο!ιπο ιι·ι;οππ εἰποι· οιιιοπ ιιο!Μιεπ

νοι·πιι€ επ ποινι!!ιι·οπ. Βοο!ι ιιππ εοιπ Ζοιι€οπιοπ ιπι Βοπτι πει· πσι·ιιιιοπ
Κιι·ο!ιο ο!π Απι·οο!ιτ, ιιιιο!ι !!ιιι πε!ιοπ Ροιι·ιιιι Με Μ!πιοει·ιιππει· πει· Β!!

ιπ!εο!ιοπ Κοιποπι·π Μπι ιιιιεπε!οποπ. Αιιο!ι πἱο ιι!ιι·ιΒοπ ΑροετοΙ !ιΜιοπ

Μο!ι ιιπ !ιο!πο !ιοεοπποιο θεπιειππε πο Βο!ιιιπποπ, ποεπ Με Με πει·οιι οποιο

πωπω !ιπποπ 8·οποππι: ιι·οι·ποπ !εϋιιιιοπ. Επι· ,!ο!ιππποε πω· !!ρ!ιοεπε
πει· Μιιι:ο!πιιπ!π, νοπ ονο!ε!ιοιπ πιο οι· εο!π οποοιο!ιοο!ιοε Μπι νοι·ννιι!τοτε,
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οπο: ει· ιει πιο πΙε ο:ειο: πωπω νοπ Επιιοειιε Βειιοιοιιποι νιο:όοπ, νιώ
πιιεπ: :πιει «ιιο Αροιιιιιγρεο, ό«ιεε ειιι Απόει·ε: όο:ι ποιιεπ ιιιιό ππιο: ιιιπι
Βιεοιιοί ει”. .Το πιιιιο: οπο: "νει Ζοιιιιιιπιιιο :ιιοιιιοπ, όο: Μοπιοπι ιιι:οε
Αιιεειιοιόοπε ιιπό όο: όο: νϋιΙιεοπ υπό οπιεειιειόοπόοπ Τ:οπιιιιπε όο:
«:ιι:ιειιιοιι«ιπ Κι:οιιο :οιπ διιόεπιιιιιιπο, όοειο «ι:ιπΒοπόο: κιιι:όο όιο Μειι
πιιπι; ιιι: ειε, Βο:8ο επ ι:οπ'οπ τω· όιο Ε”ο:ιεοιειιιι€ ιιι:οε προειοΙιε«:ιιοπ
Απιιοε, «ιοε ιιοιεει: Βιεειιϋι'ο οιπιπεειποπ.
Ππεο: νο:Εοεεο: πιπειιι πι! «ιιο 8οινιοιιιιποπ θ:ιιιιόε επιπιει·ι«επιπ,

ενοιοιιο όιο Αιιοειοι ιιοειιιπιποπ πιιιεειεπ, Ιεπιςε πιιι «ιιοεοι· Βιπεοιιιιιπε ει:
εϋΒο:π. ΒιππιιιΙ στο: «ιιο Ο:Βιιπιειιιιοπ όει· Κιι·οΙιο, επ ιιιπΒο όο: Τοιπποι
ειιιπό ιιπό όιο νο:πιπόιιπι.ι ιιιιι «ιοιπ Μόιειιιιεπ Κι:οιιοπννοεοπ πιοιιωπιιιε
ΒοΙϋε”ι απ, πιιεπ οιπο: Βοιιε ιιιιι πιιιο:ιι€ υπό ποππ π:ονιεο:ιεοιι; όιο
θοιποιπ«ιοπ ιιοππιοπ ιπ όιοεο: Ζννιειιιιοπιοιι Ρ:οειιγιο: ιιιιιιοπ, ννοιοιιε οιπ

ιιιΙ8οπιοιπ ιιιόιεοιιοε Ιπειιιιιι ποππ, ιιπό όο:οπ Απι'ειοιιππΒ ιοιπ Ζοιοιιοπ
όει· Βρειιιιπ8 υπό βοεεεεππε ν”. Βιιιιπ οπο: ννιι:«ιο, εε Ιιιπἔο «ιιο
νο:εοπιποιεππο όο: "νει Νιιιιοποιιιιιιοπ, όει· διιόοπ«ιιιι·ιειοπ υπό όο:
Ποιόοποπ:ιειοπ ποιπ πιοιιι νοΙΙιιοποπ πιει; όιο Ειπεοιιιιπε οιπεε Βιεοιιοι'ε,
όο: ποιιιννοπόιΒ όο: οιποπ όο: ιιοιόοπ Οιιιεεεπ ιιπ8οιι6:ι ιιιιιιο, ιιπό όο«ιιι
ιιοιόο ειπιιοιιιιοιι ιειιοπ ε«›Πιο, επι' όιο Βι·ϋεειοπ Βοιιινιο:ι;.ιιιοιιοπ Βοειοεεοπ
ποιπ. Πιι:ιιιπ πιιεπ! ιιοιιιοΙιοπ όιε ΑποειοΙ όιε Βιεοιιϋιιι«:ιιο Απιο:ιιιιι νο:

ιιιιιιι€ πιιεπ ιιι ιιιι·οπ Ηιιπ«ιοιι. Απο: οοποπ όεε Βπόο όο: Ηειιριεποειοι
πιοιιι·ιεπ ειοιι όιο θειιιιι:επ, («ιι·οιιεπ«ιο νο:ι”οιππποεπ, Ι::ιοιι:οπ υπό Διι
ιι·ιιιιπιΒιιοιι), νιτοιοιιο πιιι όει· ι'οειοπ, ειπιιοιιιιεποπ νο:ιιιεεππΒ όο: Πο
ιποιπόοπ πιοιιι ιιιπ8ο: :ιι εϋεο:π ι;οποιεπ, «ιειιο: οοποπ Μ: ιπ όοιπ Βι·ιοι'ο
ιιπ «ιιο Ριιιιιππο:, όιιεε Ριιιιιιιε, «ιο: ιιπ ΕιπΒιιπ8 εοιπ 8«:ιι:οιιιοπ ιιπ όιο

8«ιππο θοπιοιπόο ιιοπει όεπ Απι'οοιιοι·π υπό Βιιι«ιοποπ :ιοιιιοι, ιιπ νωπιτο
οιποπ Βιπποιιιοπ, οιιπο ιιιιι ιιι πεπποπ, οπο: πιιι όει· Βοι:ειοιιπιιπο οιποε
ι:οποπ Απιιειι:πόο:ε (σύζυγο γνήσιο), «ιπ:οόοι ιιπό ιιιιπ οιπεπ Αιιιι:«ιΒ
ωιιοι1ι. Ε: πιο: εε ιιιεο,όοπι όο: Β:ιοί οιπ8οιιιιπόιει ινι1:όο, όει· όοπεοιιιοπ
Με ο:ειο: Επιριιιππο: όεπ Ποιι:ιΒοπ ιπιιιιιιιιοιιοπ οόο: νο:ειιιοεοπ ιι«ιιιε;
ππό οι· πο όει· ΕιππιΒο ιιπιο: πιιεπ ιπ όεπ Β:ιοιοπ όοε Αροειοιε ο:
ενιιιιπιοπ Ροι·εοποπ, όοπι Ρεπιπε όιοεοπ οιι:επ«ιεπ Με ειποε ,,Αιπιε
ΟοΙιεεοπα πιιπ. Βοπει πεππι Ρειιιιιε όιο Μεππο:, «Πο πιιι υπό πιιιο:
ιιιπι ιπ όεπ Ποιιιοιπόοπ ιιιιιιι€ ειπό, εοιπο ,,Μιιιι:ιιοιιο:“, ,,Μιιιι«ιιππίο:α,
,,Μιι«ιιοπο:“.

ι ι

μι” όιοεεε όοιιιοι επι' οιιιοπ Μιιππ, όο: ιιιε ιιι:οπιι«ιιιο: Αιπιειι·ιιεο:
ιιοιποπ ιιιιπ θιοιοιιειοιιοπόοπ ιιιιιιο, οιπεπ Βιεοιιοι'. 8ο νο:ιι«ιιι εε ειοιι Με
πιιι Α:οιιιιιππε ιπ Κοιοεειι. Ηιο:ιιιιι από Τιιιιοιιιοιιε ιπ όιο θοιποιπόο,
ενοΙ«ιιιο όοπι Ηοιόοπεποειει όιο ιιιοιιο:ειε ιιπό ενιοιιιι€ειο ν”, ιπ Επιιοεπε,
ιπ οιπο ΒιοΠιιπις νο:ποιει, όιε ιιιπ ιιπε πο:ειιε ιιπ Βοειιπο όει· οιΒοπιιιοιι
ιιιεοιιϋιιιοιιοπ θοινιιιι ιπ ιιιι·οιιι Βιιπποπ Πιιιι'ιιπΒο πιει. Ε: ιιοππι ιιιπ
ποιο πιι: εειποπ €οι:οποπ υπό Βειιειιιοπ Βοιιπ, εοπόοι·π πιιεπ εοιποπ
Βι·ιιόο:. Επι πι «ιιο νοΙΙο προειοΙιεοιιο θεννιιιι_. Με πιο Ριιιιιιιε εεΙΙιει ιπ
Επιιοεπε πεσει ιιιιιιοπ ινιι:όο, όιο οι· ιιιπι πωι:ιι€ι, όιο θιοννιιιι πιο: όιο
Κι:οιιοπόιοποι· πιο ΗΜ: όιο οιπΓεοιιοπ (ιιιιιιιιι€οιι. Ππό Με "Με Ρειιιιιε
«ιειιει ιιπ οιπο Βιοεε πειιονοιιιΒο, ιι·επειιο:ιεοπο νο:Ιοιιιιιπ8 όιοεε: θοινιιιιοπ
«ιιιοιιιο, ποιοι ειοιι ιπ όεπ Ψ«›:ιοπ: οι· εοΠο «ιοε θειιοι «ιοε ΑροειοΙε ιιπ
νο:εοιι:ι ιιιιιιοπ Με πι: Ψιο«ιο:Ι«ππίι θιι:ιειι - ιιιεο πιιιιιι πιο «π, ποπ
όο:ιι πιιεπ εοιπο Νιι«:ιιιοΙΒο: ιιπ Επιεπορειε. Τιιποιιιεπε το: ιιΙεο οιΒοπιιι«:ιιο:
Βιεοιιοι' νοπ Επιιοειιε, ειπε οπο: πιοιιι ιιιπόο:ιο, όπειι ο: ποιιοπιιοι ποιπ
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κι ιιροάοιιεκιιιειι ι·ιιιι'ειειάιιιι€ειι νει·ννειικιει ννιιι·κιε. Ριιιιικιε πιεί ἰιιιι :κι
Μάι ιικιάι Βοιιι ιιιικι ν·ει·ηιι·ιικιιι ιιιιι νοπ κιοι·ι κα ιιοιι Ριιιιιιιρει·ιι επι εειιιιειι.
Αιιάι ιικικιιι ιιοιι, εκιιιειιιι εε, εοΙΙ ει· ειιιιιιιιι εεεειιιιετ ιινει·κιειι. Πιικι
ιικη;ιειειι ει·ιιιι·εκιΜειι Μάι Με Αιιιιι·ΒΒε, Με Ριιιιιιιε εεἱιιειιι Μιιι€ει· Βε
Βειιειι, ιιιιι κικιε Βιιιιπε ιιι·οκιοιιεκιιιιι·ιεκιιιε Αιιιειι. 8ο νει· ιιιιάι 'Πάω κιει·
Τι·ιικιιιιοιι ιικικιιι, οιιΒιειάι ιιεἰιιε Φιιιιιι€ιιειι Βειιιιικιει κιειιι Αιιίιι·ιι€ε Ριιιιιι
ιιιιειι θειιιειιικιειι Με Κι·ετιι κιιι€ειι6ι·ιε, κιοάι πιι8ιεἱειι, νσειιι€ειειιε ειιιειά,
Βίεάιοί νοπ θοι·η·ιιιι. Ηἱειιιιι ει·ιιιιιι·ι Μάι κιιιιιιι κιιικιιι, ννκιι·ιιιιι ιιιι·8ειιιιε
ιιι κιειι ιιροετοιιεειιειι Βι·ιειειι νοι·εειιι·ιίτειι οκιει· Αιικιειιιιιιι€ειι ιιιιει· Βιι·άι

ιιάιε ι.ιειιιιιιι.ς κιιιι·κιιι Με εοΙιεΒικιιε ΤιιιιιιΒιιειι κιεε Ρι·εειιγιει·ιιιιιιε νει·
ικοιιιιιιειι. Βιεεειι δειικνειΒ·ειι Μ: ιιειιι· ιιεκιειιιιιιιιιι; κιειιιι ιι·Βειικι ειπε
ιιικιιιιειικιε, Με Βιιι·8εκιιιιιτ ιιοιι· Πειιει·ιιιιι'ιιΒιιειι: ιιι Μάι ιι·ιι€ειικιε Βιιιι·ικιιι
Με, ννειειιε ιικιάι κιειιι Ηιιιιικιιιειιιειι κιει· ΑροειεΙ Μάι :ιιι ιιειικιιιιπειι νει·
ιιιοειιιε, ιιιιιειιτειι Μιά ιιιικι πειιιε θοιιεεειι ιικιάι ειιιιιιειι: ειιιεινεκιει·
Με ιιιοιιειι·ειιιιικιιιε, ιιικιειιι Με Με Αιιοετοιιιι: ιιι Με ιιριιικιομιι ιιιιιιιιιει·
ιειιειειι, ω” Με εοιιεΒιιιΙε νκιιι Ρι·ειιιη·ιει·ιειι. Αιι Μεεε ιιι Ριιιιιιιιι
κιιι'ειιιιιιι· ιιἰάιι: 8εκιιικιιιι. Ναι· ειιιιιικιι ιιι: νοπ ω Ηιιιικιιιιιιιεειιιιε κιεε
Ρι·ειιιιγιει·ιιιιιιε Με Βεκιε κ

ι. Τιιιιοιιι. 4
,

Μ): Μιά· κιει· θι·Μιιιι·ειικιε νει·
Ριιιιιιιε, Με Ρι·εειη·τει· ινιιι·κιειι ιιιιι ιιιιι€εποεειι, Με επι ιικιάι ιιειιι Βε
Μπιτ.
Ψιι· Πιιει·Βειιειι Με ιινειιει·ε Αιιιίϋιιι·ιιιιε ειιιιι Βενι·ειπε κιεε ιιι·ειιι·ιιιιΒ

ιιάιειι ιιιικι ενεπειιιιιειιειι Πιιτει·ειειιιεκιεε "νιεκιιιειι Βιεκιιιϋίειι ιιιικι Ρι·ιεετει·ιι
ιιιικι ειιειι ιιιιιιι δειιιιιιιεε Μειιει· εάιοιι ιιιιιιιιιιιι€ειι ΑιιπειΒε. νει· Μεεει·
ιιιιιιιιειιιιιιιιιΙιειι Βιιιι·ειι, απο κιειι Βκιιιι·ιΜε1ιειι 8εεειι6ρίτειι Βιιι·ιι€ειιιιιι€
ιιειιινιιικιειι κιΙιε Βιιισιι·ειιιιιι€ειι ιιει· Ρι·οιεετιιιιιειι, ιινειάιε κιειι κικιι·άι Με
Οιιιιι·ισιιιειι ιιεΜιιΒιειι Ζιιιιιιιιικι κιει· ει·ιιτειι θιειιιειιικιειι :ιι ειιιειιι ΤΜ!
ιιιειιιειικιει· Βει·εειιιι€ιιιι€ κιει· Ι.ιιιειιεκιιιιιι'ι ιιιιιειιειι, κι” ιιιεκιιιϋιιιειιε Διά:
Μιά· ιιι ειιιει· ιιιοεε ιιιειιεειιιιειιειι ιιιιιι·ιειιιιιιι€ ιιει·ιιιιιιειπειι ιιιϋειιιειι τιιικι
κιεειιειι ννεεειιιΙιειιε ιιει·εειιιεκιειιιιειτ νου κιειιι ρι·ιειιιει·Ιιοιιειι Αιιιιε ιειιειιειι.
Νειιι, Με επί Με ιιιι·ιιιιιιι€ Ι'οι€ειικιειι (ιιιιιι·ειιιιειι ιιιιικι ιινειιειιιιιοιι νει·
ειιιιιεκιειι νοπ κιειι κιιιι·άι Με θι·κιιιιιιιιοιι Μάι ιιιιιιιιειιειικιειι Αιιιιεεενιιιι€ειι
ιιιικι Ιει:ιει·ε ειιικι ιιιιι ιειιει· ν·ιιΙειι Με ειε ειιιιιειιι·ιιοιι ειι€εεειιειι ννοι·κιειι;

@πιο ιιιιιιειι κιειι κιιι Μεεε εειιιιϋρι'ιειι ιιειιιοιικιει·ειι Βει·ιιι' ιιιειιιιιιε ιιιιΕ

Βεννοι;ειι. ι?οιιι Αιιι'ιιιιΒ· ιιιι νει· ειιι ιινεεειιιιισιιει· Πιιιει·εειιιεκι ειιιιιιιιιιιειι
ιιειι Αροειειιι ιιιικι κιειιειι, Με Με Με Βι·ιικιει·, (ιοιιεεειι ιιιικι ει8ειιιιικιιιε
£ειινει·ιι·ειει· ειικιιι ιιειΒεεειιτειι ειιιει·ειειω, ιιιικι κιειι θειιιιι'ειι ιιιικι Μιιιιι·ιιειιει·ιι

ιιτικιει·ει·εειιε, κιειιειι Με Με Ηκιιιιιε ιιιιιιεέτειι, κιιιιιιιτ Με κιειι ,,'Γιεειι Βε

ιιοι·ειειι" ιιιικι ιιιιτει· Με Ιιειιιιιι€ Με Βεκιϋι·ίιιιεεε κιει· θειιιειιικιειι νιιιιι·
ιιϊιιιιιιειι. Απε ιετάει·ειι, Με πιιιιι ιιι κιειι Μικιειιε;ειιιειιικιειι Αειτεετε, ἱιι
κιειι Ηεικιειιι;ειιιειιιιιειι Αιιι'ειειιει· ιιιιιιιιιε, ιιιιιιειι Μάι Με Πιεκιοιιειι Μιμ
ιεινειει, κιει·ειι Ψειιιε κιεεειιιιιιι Με ειπε ιι6ιιει·ε, ω· 86Μιειιει· Βιιιιιετιιιιιιι·
ιιει·ιιιιειικιε νκιιι ιειιει· ιιι κιει· Κιι·κιιιε ιιιιει·ιιιιιιιιι νι·ιιι·κιε. πιο Με Με
Αιιοε2ει ιιει κιει· Αιιι'ειειιιιιι€ Μεεει· θειιιιι“ειι και' 8ϋιιιιοιιε Αιιενειειιιι€
ιιιιιικιειιειι, ευ κιιιάι Μι κιει· Αιιίετειιιιιι€ @που θειιοεεειι κιεε ιιιιοετοιισειιειι
Αιιιιεε, κιειιειι Με Με Γοι·ι.ειειιιιιιΒ ιιιι·ει· ιιϋιιει·ειι Ψιι·Εειιιιιιιειι ιιιικι Με

Ε'οι·ιριιιιιιειιιιΒ κιει· θιιιιειι κιεε ιιειιι€ειι θειιιιεει ,,Βιε πι· Ψιεκιει·ιιιιιιίτ
Οιιι·ιιιιι“ ιιιτει·τι·ιι€ειι. Πειιιι, Με Με Κιι·ειιε Μ· ιιιιε Ζειιειι εεει·ϋιικιει
αυτάκι, εε ιιιιάι Μεεεε Αιιιι, κιειιεειι Βάσω ιιιικι νοιιιιιιιειιι: ιιιι·ε θι·ιιιικι
ιιιΒε ιιιικιει ιιιικι κιιιι·άι Με Με ιιιιιιιιι.ιειιιιιι· ιιι θιιι·ιιιιιιε ινιιι·πειτ ιιιικι ιιιιιι
ιιιιιι ιιι Ιιειιειι ιιιικι ιιιι·ε ιιιιει·ιιιιιιιι·ιικιιιε Βει·εκιιιιιΒιιιιε· εκιιιϋριθ. Βιιιιει·
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νναι·αεα εαειι αἰε θεαοεεεα αιεεεε Διαιεε ΑαοειοΙι ααα ΑαεεΙι αεαιιααι,
Με αἰε Βεεειειιααα8: Πριεεορι εἰειι αιι- ειε ΕεετεειΜε ααα αεεεεεα αιι

σε Ρι·ιεειει· ιιαΕΜιι·τε. Παι·ειι αἰε θειαειαεεαΜτ αει· ΑροετεΙ ιαιτ θιιι·ιειαε
ααα αει· θιιιαιιιεεα ααι αεαι ΑροετοΙαιε ιετ αἰε θειαειαεεΙιείτ ΑΠει·

ιαιι θεα: αεια ναιει· εεει·ιιααετ Με ιιεαια88. Π. αοαα. 1, 3.) Οιιι·ιεταε
αει Με Ααοειει εεεεααετ, ννιε Ε: εεεεααετ πιιι·, ααα ννιε Με εεεεααει:
ννοι·αεα, ιιΜιεα Με ιιιι·ει·εειιε ννιεαει· Αααει·ε εεεεααετ. 8ο Με εισαι αἰε
ααι·ειι αεα ΠοιιιαεαεΜιεα ιιει·ιςεετεΙΙιε θεαιειαεεαΜϊ ίοι·τΒεριιααετ ααα ει·

ιιΜιεα. Με ααε Ααοετοιατ Με ειαε εοειεαιε ιιεει·ιιααει: ννοι·αεα, εε Μ:
ιιαειι ια ιιιαι αἰε ιιιι·ειιΙιειιε ΠεαοεεεαεειιαΕι ιιεεειιιοεεεα ααα ι·ερι·ϋ.εεατιι·ι.
Παι·ααι μια αἰε ΨειΙιε αεε Βιεειιοι'ε αιεια;, ννιε σε αεε Ρι·ιεετει·ε, νεα
ειαεια ΒιεειιοΕ ΜΙεια ααε, εοααει·α ει·ίοΙετ ααι·ειι αἰε ΗαααεααΠε8ααε αεε

Ρι·εεεντει·ιαιαε (Ι. 'Πω. 4, Μ.) α. ιι
.

ειαει· θεαοεεεαεειιαίτ νεα ιαιααε
ει:εαε αι·ει Βερι·αεεαιεαιεα αεε θεεααιιατρι·ιεειει·ιιιααιε. ανει- αιαεεεα, ααι

αιειιτ αΙιεαννειιΙααιι€ ια ννει·αειι. Με Μ· ααε εε ινιειιιι€εα ΑιιιιιειΙααΒεα
νεα αεα ΕιΒεαεειιαίιεα, αει· Ααεινειιι Με αεαι Πατει·ιιαΙιε αει· Κιι·ειιεα
αιεαει·, νεα αει· Βαεεε, Βειειιιε ααα Κιι·ειιεαπαειιι, νοα αεα Αεεεεε, να
Βιαιαιτ ααα θαιιιιαι, Βιεεατιιααι Με ΑΙαιοεεα, 8εΙανει·ει, θιιι·ιειεααιαια
ααα Ρι·ειιιει€, ειιαιαιτ αει· ΒειΙαἔε Π!. αιιει· σε Ααεερι·ιιΜιε Πιιι·ιετι νεα
ε" ΕΙιε ΒιιαΜιοιι ιαιτ ΒιιΙιεεαννειεεα ιιιιει·εειιεα; Ιπϋααεα Μιει· "Με νεα αεια
ιιιι Βειειιι·ααε πιο αΙιει·ααε ι·εἰειιεα Ψει·ικε εειιειαεα, ειιαε αοειι ειαιαΜ

ααι αἰε ιαιει·εεεααιε Νοιε δ
.

842 εαιιαει·Ιιεααι κα αιεειιεα, ννο αει· νει·
ι'αεεει· 8εΙεεεαι.ιιεΙι αει· Ι.ειιι·ε νεα αει· Βειειιτε αεαιει·Ια, αεεε ιααα ιαἰε
Παι·εειιτ αιε Πεεει·ΒαΙιε αει· 8ειιΙαεεει αεε Βειειιεε αα Ρειι·αιι ααα αἰε

νει·Ιειιιααε αει· Βιααε- ααα ι.ϋεεεενναΙτ Με πινει μα: εναοανιαε Βιιαει·
πα αειιιεα ιιαεεε, ιααεαι ιααα ιΜεειιΙιειι νοι·ααεεετεε, αιιεε Με Τιιαι·εα
ιιει αεα Ηειιι·ιιει·α ααι·ειι ΒιεεεΙ νει·εειιιοεεεα δεννεεεα εειεα, ανειεΙιε ααι;

Βειιααι·εα οαει· Βιειαεα Βει'εεειει ννει·αεα. Όσα εει αιιειι Βιι·εειι 22, 23
Με αεειι Παω. (Ματ. 5, 5 αιειιτ αει· Για!. Με θενναιι: αει· 8ειιΙαεεεΙ Μεο,
αἰε αεια Ρειι·αε ΜΙεια εεεειιεα ννοι·αεα, εει ειαε θενναΙι πια αιι“αεα ααα
:α ιιειιιιεεεεα, αἰε θεννιιιτ ειαεε ΗααεΙιει·ι·α; αἰε Βιααε- ααα ΙιεεεεενναΙι
Μιει·, ννεΙειιε ΜΙεα Ααοετε!α νει·Ιιειιεα ννοι·αεα, εει αἰε ι·ιειι€ει·Ιιειιε νεα
ιααειι€ ια αει· Κιι·ειιε, αἰε θιενναΙι: Βαααεα ια νει·Βειιεα ααα εα αειιΜτεα.
Παει Βειιεεεα ειαα αεια Βαειιε ιιειαεΒειιεα. Βιε ειπε εαπ αἰε θεεειιιεια:ε
αει· Βι·ιιιιιι·ααΒ αεε ΑεεειιαΜεε νοια Μεαεειιεα αει· Βιιααε ια Π. ΤΙιεεεΜ.
ινα- εινειίεια, αιιεε αιεεειιιε ααι” αιι€ειαειαεα ΒειίαιΙ ι·εειιαεα αϋι·ίε Με
8ιαΜιεα Με _ιεαεαι”ε.ιΙε Με Με εεαννϋειιετε Ραι·2ιε αεε ε·ααεεα Ψει·Ιιεε αε
εειειιιιεα :ια ιααεεεα. [Πε :πειτε ιιαααειι νοαι Βεειιτε αεε Βναεαι·ιααιε
πω· [ιειιεα ααα πω. Βιε «Με ιιιιααειτ νοα αεα Δαεερι·αεαεα αεεα
νοα αει· Εεε ααα ει·Ιααιεπ εεεεα αιε ρι·οτεεωαιιεειιε Βαεεεεε αει· ιι·αΒΙιειιεα
Β6εΠεα αἰε Βεαεαταα8 αει·Ψοιτε μοιχεία Με ποέινεία. Ι.ετετετεε (ιιειΜαιαι.
ΠΧ. θ) ιιεειειιτ αει· Με. ααι' αἰε Πατι·εαε αει· Βι·ααξ; αιεε ει·ιιΙαι·ι ειειι
ααε αει· Βεαεαταα8 αει· νει·ιϋιιαιεεε αεειι μαιειειει- Βιιιε.

(Μεσα
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Βοψι·ποΙισιιιιμοιι πω» πιο ΜοΙΙιιιιε πω· Ιππε!ιοΙ. Βιι·οΙιο απο!
πω· ρι·πποετιιιισιεοΙιοιι ΟπιιΕοεπισιιοιι ω 0οετοι·ι·οιοΠι ναι·

πιο-πι Οσιιοσπ·πιπο
πιιπ 18. Απππετ 1855 πππ ποπι Ρπτοπισ νοπ 8. Απι·1Ι 1861, εοινισ ππ1° θι·ιιππιππο
Ιιοιπσι·, νοιπ Βοοπτεειπιιπρππιπο ππἔσετοΙΙ€ νοπ Βι·. δ, Μπι. 80ιιππο. ο. Με π"

Βοοιιτο :π Ρι·ιι€. Ποπ; 1881. Ι·`ι·ππι Βιιινπιππ. 5? 8. 8.

ι)οι· ιισι·πιιιπ1:ο Ύσι·ίπεεοι· πιοεοι· εοιιι· εοιτοοιπέιεεοπ ιιισιποπ Μπιτ:
ΒοΒιππτ 1) πι: οιποπι ΒποΜίίο·Ιε Με πιο ι'ι·ιιιιοι·οπ ι·οΙιπιπεοπ ΖπεΙΙιππο,
ετοΙΙι πο.ππ 2) πιο δωρο Πι· πιο Ρι·πίεσίαπ2οπ ίπ θο.ι·Ισπ·οο“ο·π εοιτ Κπιεσι·
.Τοεοριι Π. Με επι' πιιε πσποειο Ρεποπι ππι·, εοπιιποι·τ ππι·ππι 8) πιο πα
Μπἰἰοοπσ Κία·οπο Με επιπ Οοποοι·πιπο πππ ιιοερι·ιοιιτ Δ) πιο αἰἰπσιποι'πο
διο·ΖΖωιπ ποι· ιπιπιοιιεσιισπ πιιπ ρι·οτοεπιπτιεοποπ Κιι·ο!ιο ποοιι θοποοι·ποτ

πππ Ρστοπτ, 5) πιοεο 8ιοΙΙππε ποιποι· ιιιι/ πσπ θεπτ'ο2ο πω· Ρπ”υπ£
ι·οι.·|ιίο·, πππ θ) ιπ Απεσιιππ8 ποι· Μ·οΜίοποπ θει·ίο·πι'αΜΜεί!, Τ) πιο
ΒτοΙιππιπ· ποι· ΕππιοΙιεοποπ πππ ρι·οιοετσπτιεοποπ Κι'ι·ο·ποππίιοπου· απο πω"
2Μπσπ, 8) πιο ΒιοΙΙππο ποι· ιιοπιοΙιεοποπ πππ ρι·οτοειππτιεοποπ Κέι·οπο
παπι διαπίο. Ηιοι·ππι εισι|1: οι· θ) πιο Βο.ιπΠα2ο επεοπιιποπ πππ Ισπι
10) ιπ οιποιπ δ'οπΙαπωσι·Ιο εοιπο ιιοι·εϋπιιοπο Απεισιιτ ποστ πιο επ Ιϋεσππο

ΑπΕπιπο ππι·.

Βιε :επ ιπποι·ο Δπι1:ι·ο1:σπ πιο Βοιι€ιοπε- πππ Κιι·οποπισίοι·ιποιοι·
πιιπ; ποε Βοπππι ποι· ιιοπιοιιεσιισπ Κιι·οιιο Με Ι·'ππππιποπι ποε ειποπ
Κοεοιεοε, πιιε οιιι·ιετιιοπο ΒιιτοπΒοεστε Με Ι1'ππποπιοπι πω· €σεοπιιπτοπ
Βοοιιτεοι·ππππ8, ενοΙσπο πιο ν6ΙΙ:οι· πππ ιιιι·ο ΒοΒιοι·ππποπ πιιτ πΠοπ Μπ
1οιπ πσι· 88οπτεΒοενπιτ ππίι·οοιιτ επ οι·ππΙτοπ πππ Μπι Ζιοιο που νοΠοπ
Ε”ι·σιιιοιτ ποι· Κιπποι· θοτισε 1”οι·ιεπιιιΙποπ ποπ νοι·ριιιοπτοτ οι·Ιπιππτοπ. Ι)οι·

ι(ππιρι @πσπ πιο Γοιππο (Μπι πππ εοιπσι· Κιι·οιιο @Η παιισι· σΙε πιο
Ηππρτοπι€σπο ποι· οιιι·ιεΗιοποπ Βτοπτοπ, πππ ππι· σι·ίοΙΒι·οιοιισπ Γιιιιι·ππ8
πιοεσε Ιζοιπρίσε πω· ποι· Κειεοι· π. Απνοοπτπε Βοοισειπο επ ιιιι·ο Βριιιιο
εοετοιΙτ. Ποπι€οιππεε [πιιτ πποιι, πιο ποι· νοι·ιπεεοι· ιπ Ντ. Ι. ιιοπιοι·ιιτ,
πιο Απποπϋτιοικοιτ ππ πιο ιππιιοΙιεοπο Κιι·οιιο εο εοιιι· Με ΒοπιπἔππΒ ποι·
ΒοοπτειΤιπιπποιι, ποεε πο: ΑΜιιΙΙ νοπ ιιιι· πποιι ποπ θοεοιιιοιι νοιεοιιιοποποι·
Κιιιεοι· πιιπ Κϋπιπο, πιο ποι· Βορπιιιιικοπ, πιιτ ποπι Τοπο Βοειι·σιτ ενπι·πο.
Νπι· πιο .ιπποπ ππι·οπ 8οππιποτ, νεοι! ειο, κινοππ οποιι ενιποι· Ψιιιοπ,

Ζοποπιεε Βιιιιοπ Επι· πππ Οιιι·ιετοππιπιπ πππ πιιι πιοεοιπ επι οιποιπ πππ
πσιπεοιποπ Εππππιποπισ ι·πιιτσπ. Βπι·οιι πσπ Ρεεεπποι· νοι·διοιοιι πππ ποπ

ΑππεΒπι€ιεοιισπ ΒοιιΒιοπει'ι·ιοποπ ουινπι·ποπ πιο Αππϊιπποι· Επιποι·ε, απ.
πω: πππ ΖενιποΙι”ε ποπι Κοιεοι· Βοποπιιιιοι· πππ ιιπ ιπποπ νοΠο οποιοι
Βοι·οοπτιο;πππ ιπιι: ποπ Κπτιιοιιι:οπ; ιπ ποπ 'Ι'οι·ι·ιτοι·ισπ οποι· ιισιιιιπρτοτοπ
πιο Ιισππσειισι·ι·π πππ Οπι·ιπισιτσπ πιιπ πω: απ πσετιπιπιοπ. ιονοισιισ Βο
ΙιΒιοπ ιιπ [πιππο ποσοι πππ πΙε Βοπιππππ8· ποι· νοΠοπ πιιι·ποι·Ιιοποπ πππ

ιιοΙιιιεοιιοπ Βοοπτειππιπικοιτ οπ,·ιοεοιιοπ ενσι·ποπ εοιιιο. Ψοι· ειοιι ππ πιοεοι·

Βσιιἔιοπ πω: ποικοπποπ πνοΙΙιο, απ· ποπ επι· πιο Εππποενοι·ινοιεππε πιο
8οιιπποετο Μπεει·οποι, πιο οι· οι·ννοι·τοπ ιιοππιο. Μεπ πωπω πιοεοε πω:
Ιππποειισι·ι·Ιιοιιο .Με ι·οίοι·ιππππι. Βισποε .πιο ι·οι'οι·πιπππι ποι· Ι.ππποειισι·ι·π
ιιιπι·πο ιπι ενσειριιιιι. Ι1'ι·ιοποπ ππι·οπ πιο Απσι·ικοππππ8 πσπ ππποποι Ζπεπιπποε
π... .ιπιιι·οε 1624. ιπ ΗιπειοΜ ποι· ΒοΙιΒιοπειιπππ€ Με Νοι·ιπ !ιοεσιιι·ππΜ, επ
πποε Πισάοπι€οπ, ινοΙο!ισ ιπ πιοεοπι Νοτπιιιιισιιοι· ιπ οιπσπι Τοι·ι·ιτοι·ιπιπ πιο

ΒσιιΒιοπεϋπππ8, ιπ ποεσιιι·ιιπιιιοι· οπο: ππποεοιιι·ππΜοι· Ψοιεο .·;οποεεοπ
πωπω, πεποι ποιοεεσπ ννοι·ποπ πιπειιιοπ πππ πισιισ ίοι·ποι· επι· Απε
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ναπόει·απε πεαναπ8επ νει·όεπ Βοππ1επ. Με Τει·ι·1τοι·1επ αεπἱεόεπ είπα
ίοι·1απ ἱπ αεια Επιπο!ιαεπε, ι·εἱπ ρι·οτεαταπτιαεπε από αειπιαεΜε 1). Βει·
Χαἱαει· παει· !ιαττε απ· όιε Βι·πΙαπόε _ιεπε ΒεαεπταπΙκαπ8 όεα Νοι·πια1

παπα πἱεπτ απει·Ιταππ1, αοπόει·π είπα όεα ναΙΙε .Με ι·εϊαι·πιαπόἱ ναι·
πεΙιαΙ1επ. Ναι· ἱπ 8ε|ιΙεαἰεπ ναι· όεπ Ηει·ιο.εςεπ νοπ Βι·ίεΒ, [Μπακ από
Μϋπατει·πει·8 από (ΜΗ όπππ όει· 81.αό1; Βι·εαΙαα όἱε ραοτεαταπ1ἱαεπε
ΒεΙι8ἰοπααπαπΒ αεναπττ από όειπ ΑόεΙ από όεααεπ Ππ1ει·8επεπεπ ια
8επΙεαιεπ από όειπ ΑόεΙ ια Νἰεόετϋα1ειτεἱεπ ναι· εαπεαε81, όπαα αιε όεα

ΒεΠΒιοπ νεαεπ πἱεπτ και· Αααναπόει·απα ΒεαναπΒεπ νει·όεπ αοΙΙ1επ.
Βἱε ϋατεττεἱεπἱαεπεπ Ει·πΙππόε ναι·επ αΙαο, πια Απαπαπιπε ΒεπΙεαἱεπα.
ι·εἱπ ι...ιιοιι.α.. Πἰε Ρι·οιεαταπτεπ. απ. Αααπαππ1ε όει· οϋεπ θεπαππ1επ,
Ιιοππ1;επ Με: παι· Αααναπόει·απε; Εεπϋτπ181 νει·όεπ από, νεππ αιε δε
όαΙόε1 ναι·επ, πἰεΜα α!α όιε ειπίπε!ιε Πααααπόαεπ1: ἱπ Απαρι·αεπ πεπιπεπ.

(ό. Ρ. 0. ω. ν. δ. 34 εἰ'. 5 41 από.) Ει·α1: αεαεα Επόε όεα νοι·1Βεπ
.Ιππι·παπόει·1α πω ια όἱεαεπι Βεαε1αΙιεπεπ Ζααταπόε ια Πεα1:αε1ιΙαπό ειπε
Αεπόεταπα εἱπ, ιπόειπ ια θεα1;ει·ι·ειεπ όαι·επ όαα 'Ι'οΙει·απαρατεπ1 Καἰαει·

.Τοαερπα νοπ 13. (Ματ. 1781 πα θαπα1επ όεπ Ρι·οτεαταπτεπ ααα θππόε
-Β....ι...ι., νεα ια Ρι·εαααεπ, ια ?ο!πο όει· Πι·νει·παπα Εα1ποΙἱαεΙιει· Πιπόει·,

πα1πΒεόι·απΒεπ πα Παπατεπ όει· ΙἰαιποΙἰΙιεπ 8...ι..ι..... ναι·. Ια όεπ

ει"... ΒεἰεπαΙαπόεπ παει· ΒΙἰεπ εα πεἰπι ΑΝεπ Με παπι Βεἱεπαόερα1α1ἱοπα
πααπ1αεπΙααα νοιπ 25. Β'επι·ααι· 1803. νεΙαπει· (8. 63) όεπ πια ααεαΙπτἰ
αἱπεπ ἔεἱατΙἱεπεπ Τεπἱ1οτἱεπ πεόαεπτεπ π...π..ι....... όαα πω.. εἱπ
ι·παππε, ἰπ όεπαεΙαεπ παπα απόει·ε Βε1ιαιοπανει·ναπό1ε πια όαΙόεπ από
Ηιπεπ όεπ νοΙΙΒεπααα παι·πει·Ιιεπει· Ρ.εαΜε πα Βεα1ατ1επ. Πει· Βπεἱππαπό
νει·αε!ιαπ'τε ἱπ όεπ απ. Παπ απαεπΠεααεπόεπ ρι·ατεαταπ11αεπεπ 81αιι1επ όεπ:
ΜΜΜ. ΟαΙ1αα νοΠε ΠΙεια!ιαει·εεπϋπαπα ιπιτ όεπι ρι·οτεαταπ11αεπεπ από

όεπ Ιἰα1ποΙἱΕεπ όααεΙΒατ όεπ νοΠΒεπααα όει· παι·Βει·|ιεπεπ από μαΙΜαεπεπ
Βεε!ι1ε. (ΑεεεααἱοπαατΙταπόε πππ 15. πω... 1800 πω. 4). [Πε όεα1αε!ιε
Βαπόαπε1ε πεατἰπππιτε ια όεπι αεΙπαππτεπ Δι·1ι!ιεΙ 7171, όπαα όἰε νετ
αεπἱεόεππεπ: όει· εΙιι·ια1Ιιεπεπ ΟΙεαπεπαπε1ιεπατπιααε ια όεπ Ι.Επόει·π από
θεπἱε1επ όεα όεπταεπεπ Βαπόεα Ικεἱπεπ Ππτει·αεπιεό ἰπ όειπ Πεπαααε όει·

παι·αει·Ιιε!ιεπ από αοΙΜααπεπ ΒεεΙι1ε πεαι·απόεπ Ι.τϋππε, νεα παει· παπα
όει· πατΙιεπϋαεπεπ ΑααΙε8απα όει· Βαπόεανει·απιπιπ1απΒ νοπι 9. .Μπι 1858
πἱεπτ επί όιε ΒεΙἰαἱοπαϋπαπἔ πα πεπιεΙιεπ Μ. Ια όεα ΤΜΑ. ναι· ἱπ
Ρι·εαααεπ πια ααι· νει·ί.-0ι·1ι. νοιπ 81. .Ιαπααι· 1850 όἰε ΙκατΙια!. από...
πω.. αεΙπα1α1από1ε από αΙειεππει·εεπτ181, ἰπ ΗαΙατεἱπ, νε!επεα παααει·1ιαΠι
όεα Βπειππαπόεα πΙἰε!ι, 8επιεααεπ όιε ΚατποΙΙΙιεπ ααι· 81απόε ασεπ
παι· εἱπε αεαι· πεαεπι·όαΜε ΒαΙόαπΒ από 1π ΜεεΗεπααι·α απ εα πε

Ιταππ1Ιιεπ, πω: όεα πι.ι..ι.....α.......Β.α Μπι 15. πω... 1800. επεπαο.
Νἰεπτ πιἱπόει· πι Βι·ααπαεπνε18. Πεπει·Ιιααρτ α... ιπαπ, νἱε όει· πω.
(δ. 10) παπα πεπ1ετ1:1, ἱπ όεπ αι·ο1εαταπ11αεπεπ όεα1αεΙιεπ 81απ1επ,

1) Με 1·εΙ181ααε Βιεεπααπα1'1 από νει·1ααααπε όεα Τει·ι·1τει·1επ να: παπα: Ι. Ρ. 0.
Απ. ν. δ. 80-37 από απει·ό1εα πόαα.ε; όαι·επ νει·1ι·ό,·;ε αν1αοΙιεπ όειπ Ι.απόεαπετι·π
από αι.πωω ,αεαεα Β1ιιαι11Ι'ε από νει·δπόει·ιιιη;επ νοπ δείπ: όει· Βεεεπτεπ ;;εα1επετ1.
δ. δ. Μοαει·, Ι.απόεαποπε11 1αι 0ε1α1Ηεπεπ, Βι·1“αι·τ από Ι.ε1ρπ18 1773. Ι. Βποπ. Παρ.
2, από Ν. Βαεπ, Παρ. 8 5. 603 11. αν.. π1επτ νει·τι·όπ;ε ναι·παπόεπ ιναι·επ, επ1ααπιεό
όεα Πει·Ιαεπιπιεπ. Μααετ, π. π. 0. Ι. Βαε1ι. θεια. 2 5. 8. Πα ναι· αααόι·ϋεΒΙ1επ αα
ει·παιιπτ, όααα ειπ Ι.απόεαπει·τ ειπει· απόετεα, Με όεπ ιια Ι.απόε πει·εεπι181επ Ποπ
Γεααὶοπ ο1ιπε όιε ΕΙπνΠΠΒαπἔ όεα Ι.απόα15πόε από Ππτει·Ηιαπεπ αεια απα. 81αιαΙ
ταπεατπ ειπι·όπιπεπ πω... Μπα". Ι.απόεαποπε11 ιια θε1α111επεπ. 8. 078. ΠεααεΙαοπ
Πειι1αεπε ΒαΙ181απανει:Επαααπε. Ι·ι·απΙ11. από Ι.ε1ρα. 1774. δ. 88.

`
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Χ

Δ

ενεΙο!ιε ΠοΜοπι ιιππ εΠειπ σόου όουιι ευι;Ιειο1ι επι· 6π'επόιο!ιοπ ΒιιΙιι;ιοιιε

ιΠιυπε πει·οοιιόμοι· 1κυ1.ΒοΗευ!ιυι· Βεν61πει·υπΒ οι·1ιπ11οπ ΜΜΜ, "να όιε
νοι·ευ!ιπιο!ευππ όει·εεΙυεπ ιπ όοπ Ποεπιπιπιεεευτ νοι·δευοπιιπεπ; υποπ όπου
π!! ιπ Με!ιοι· ιιππ Βιιτ1ιοΙιευιιοπ θευευόοπ όυι·οιι ΑπειεΙΙυυΒιιι·οιοειππ
πει:1ιει· Βουιπ1ευ, νοιπ ι?οι·ετεπόε όοι· Ρι·οιόπε Με ευ! όοπ θιοι·ιοπτεόιοπει·,
θευόυι·ιπεπ υ. ε. εν. όιε ρι·οτοει. ΒαΙιειοπεπΙιυπ υιπποΓυιιι·1, ιιΙιει· πἱτΒεπόε

ιι
ι

όοπ ιιι·οιεεπιπ1ιεο!ιοπ Επιιόει·π όοπ Κυι1ιοΙιικοπ, Με πι' όἱε πωπω
Ζοιτ ἱπ ι·οΙιυιϋεει·· ΒοειεΙιυπΒ ιπιτ όεπ ΕνυπποΙιεοΙιοπ ΒΜοΙιε Βου!ιτε πο
Μαιου ευεοετιιπόευ, Μό πιι·Βιιυόε ιπ όει· Ρι·πειε όιε εεεεα1ιο!ιο θΙοιυιι

Βοι·ου!ιτιππυ8 επι· Ψει1ιι·ιιιιιι ποιπιιυ1ι1:. θεετει·ι·ειι:1ι πω», Με νου: ενοει
ιιΙιιιΙιει:|ιοπ Ρι·ιοόειι, ευ που νου όοπ Ψυπόειυπἔευ. ενε1οΙιε όει· Βειο1ιε
όειιυππιοπεεο!ιΙυεε ν. ό

. 1803 υπό όοι· ΡόιειιιΙιυπό ιυ Πουιευ!ιΙυπό Ιιοι·Βιιι
Πι!ιι·1οπ, υππει·ϋιιι·ι. Πε 1ιυτ ιιπ Ι.υπίπ όιεεει· Ζει1: πυι· Ευι!ιο1ιευ!ιο Ευπόιιι·
ει·ενοι·Βευ 1). Πιο Ρι·οτιιετυπωπ παταω πι" εποπ Μου όει· όου8εο!ιοπ
Βυπόοειιοπι Μπι Βεσ.·Μ, υιππιπιπ Βο1ιπιυπευιιυπυ :ιιπ ίοι·όει·π, επό
υνεπι€ει· όοπ Κυιιιο1ιΚεπ ΜπεἰοΙι1ΙἱυΙι όει· Βο!ιΒιοπ υΙπιοπευετοΙΙτ ευ εναι·
όοπ. Πιιε 'Ι'οΙει·υπεριιτευτ ιιππ 18. Οιιι:ο!ιοι· 1781, ινι:Ιο1ιυε όει· Υει·1'.
Με Μουτ Μι· Τιι·ο1 Βε!τοπό Ιιιιποιο1ιπει:, ουινοΙιΙ σε ιπι νοι·Ιιππόο1 υυό
όιε Ρι·οωειπποπ όει· Ειιυόειππόε όππεπειι ειυι·που8εννιεεευ ει·υι·όε Π,
πειιιπ11ιι·τ όεπ Ρι·οπιειππωυ όιιε ΒουΙιτ επι· Βι·ι·ιο!ιιυυΒ νου Βετ1ιΕυεει·π

(ιπιτ Βοιπιόεεεπ Βοεο!ιι·πυ!ιππΒοπ) Βιιιιυπιπ υπό Βεετε!!υπέ όοι· Ρυειοι·ου,
όιιε Μουτ Με υπευτιιο!ιου Βο8ι·ι1Βυιεεεε. όυε Βει:1ιι: επί ιιι·υτοεπιπτιιιοπο
Βι·ειοΙιυπε όει· νου ρι·οπιετυυπευπεπ νότει·ιι ιπ Βοπιιεοιιιοπ ΒΙιεπ ει·ιευΒιοπ
Κυιι!ιοπ υπό ει·61Τποπι όοπ Ρι·ο1:ιιετυπωπ επιπ Ηιιυεει·- υπό θυ2υιΒιιυΕ,

Βϋι·Βοι·- υπό Ποιετει·ι·οοΜ, ευ υΒιιόοπιιευιιοπ Ψυι·όευ υπό ΟινιΠιπιτει·ιι
όεπ Ζυ1ι·ι1τ ιπι Ψοἔιι όει· Βιερεπεειιιοπ. πω» πινει· όιε 1πιτ!ιοΙιεο!ιο
Βε!18ιοπ πουπ υΙε όιε πει·ι·εοΙιεπόε υποι·Ιιιιυπ1, ευ ενυι·όυιι όπου όιε όυι·ευε

ΜΒεπόεπ Βεευιιι·5:1πΕυυ8επ όει· Ρι·οτεε1υπτου πιιοΙι υπό Μου πεεειιι€1: υπό ιπ
όεπ όπιιι·οπ 1848 υπό 49 θυπυ!ιο!ι ιιυ1'Βο!ιοποπ. Νυι· ιυ 'Γιαπ ινυι·όει Μι· όεπ
Ει·νσει·υ νου Πι·υπόποεια όυι·οΙι Ρι·οιοετυπωπ που!ι επί όει· Πιερεπευιιου Μ:
επιπόοπ. Ρόι· όιε πυεεει·ε Κιι·υ!ιουι·εεϊοι·υπε όοι· Ρι·οτεειυπτειι Ιιεετευόοπ Μπι
Κιιιεει· όοεειιιι ιιι ΜΜΜ ειναι ρι·οτεετυπτιεοπυ θ'ουεΜοι·ιοπ υπό όιιεε όιεεε Με
ευπι όεόιι·ιι 1859 υπτει· ειππιπ 1τυόιοΙιεο!ιεπ Ρι·πειόεπτου ε1υπόοπ,Δ ναι· ειπε
"Με Γοι·πιιιΙΜπ. Ιιπ ου11πε- υπό Πιιωι·ι·ιοΜεπιιυιειει·ιυιπ Μιεπιυό ειπε

υιΒοπο ιιυε Ρι·οτεετιιπιευ ΒουιΙόειε Απιπυιιυπε ιιπ ρι·οτσετυυπευ!ιο Κιι·ιιιιεπ
υπό δυιιυΙππευ1οποπ1ιοΜυ υπό όιε Βυρυπιυτεπόευτεπ Μαιου ιπ όει· Μπιέ
ειοΜιΒυπε υπό ΕεἱτυπΒ ει” Κιι·υ!ιευ υυό 8οΙιυΙεπ υπό Με όπευ μπυ
ι·ιΒοπ Ροι·εοπιιΙε Βι·ϋεεει·ο πωιιιυι, Με όιε ΒιιόιοΙιεο!ιου Βιεοπϋ1”ε. 8ἱο
8οποεευυ πι· Ηιιυόιιυιιυπε όπου Διιιτοε όιεεεΙΙιο 8τευτευπτει·ειπαππ8 Με
όιεεε. Ιπ Βειι·ου” Με Βι·ιιικιι·πε νου υπΕιεινο81ιυποπι σπα υπτοι·Ιεπεπ όιε

ιιι·οιεε1πυιιευπευ Κιι·οιιεπΒιιπιοιπόοπ 1ιοιποπ Βι·υεεει·οπ Βοευ!ιι·υυΙειιπΕυπ Με

όιε Επι1ιοΙιει:Ιιε κει-πιω. ΒοιιυπΙιοπ όοι· ΥεκωυἰΣωυ_υ Μιτου πιο ετιπε` νου
όοπ Κιιι!ιοΙιΕπιπ 1ιονοι·πυΒι:. Πιο Κοετοπ απ· όοπ Ππιοι·ΙιπΙτ όοι· πιστε
επιιιτιεο!ι ιΙιεοΙουιευιιου Β'που!τι11, όοι· θ'ουειει:οι·ιοπ, όει· Ζυιιιδοπ Μι·

8υμπιπτεπόεπιευ υπό 8ο1ιυΙνιει1υτοι·ου ιιππ; όει· Βιιιιιι:. Με 8τεΠυπΒ· όει·

1
) Βοι “του ΑιιΕπιιΙιΙιιπ;; ενιι·ό 8. 9 ειπα 'Ι'ι·ιουι, οπ'ουΙιειι· όιιι·ι:1ι οιπεπ Βι·ιιυΙι

1'ε1ιΙει·, Τι·ιοετ Βιιυυπυ1.

Π Επι· όιε Επιππουεοιπ1ιο1τ Τιι·ιιιιι, επι υ11'εποε όιευτεοΙιι:ε 1Νοι·τ υπ ό” ΤιτοΙιιι·
πω. Ιπιιευι·υο1ι, 1ιοι·υπεπομπεπ νοπι ΙιιιιποΙιιοποπ νει·ι:1π 1861. 8. 30.
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Ριιπιοι·ειι πιει, ιπποεποποει·ε πεπ Βιππιππιι6ι·ιιεπ ΒεπεπιιΙιει·, ειπε ιιπι·οιιιιππ
Π

Βεποιιιιτπιε, Πιιι·οιι :Πε Ροιεπιε ποιπ Δ. Μπι 1849 ππά ποπι Μ. Πεπιιι·.
ννπι·ιιε Με» πεπειπιιοιι ππει·ιτοπιι€ειι Κιι·οιιο ππά ΒειιἔιοππἔεπειΙποιιπιτ «Με

Βεοιιτ άει· πειιιειπππιπεπ οι1επτΙιοΙιεπ Βειι€ιοιιπϋπππις, οιο πειιιπιπιιιπιιιΒε

νει·πιπιτππο ιιιι·ει· ΑππεΙεπεπιιειιεπ, 1'ει·πει· όει· Βεπιιιι πιιπ! θειιπππ άει·
Γιιι· πιο Οπιιππ-, Ππτει·ι·ιοΜπ- πω! ΨοιιιιιιιιιιΒιιειππινεοιιε ιιεπιιπιιπτειι
Αππιπιιεπ, Βιιιτππἔεπ πιιπ ?σπάει πιι€επιοιιει·τ ππά Βεννιιιιι·Ιειπτει. Ψιιπ
πειιιιεπι οιπ ρι·οιεπωπτιποιιε Βεποπενει·ιιε νοι·πειιι·ποιιι πιπι·ιιε, πωειι πιοιι
ωιιιωιπι ππι' οιο πειπιποιιτειι Βιιεπ, πιο ι·ειι€ιϋπο Βι·πιειιππΒ νοπ Κιπάει·π
πππ ποΙοιιεπ, ποπ πιιειιειιοιιεπ ππά Γιπιιειιιιπιιει·π ππά επι άιο Βεπιιιιιπιππε.
Πει· πω. ινειπει πιιεπ, ποππ ιιΠε επι1ειεπ Βοποπννει·οεπ, πιιιιιοπιιιοιι άιο
νοιι άει· ιπ Ψιεπ ιιιι @πιο 1849 8ειιιιιιεπεπ ρι·οιεπιιιιιτιποιιεπ νει·επιιιπι

Ιππθ νοι·πειιι·ποπτεπ, επι ιιιε ιιιιιιιοιιποιιε Κιι·οιιε μι· ιιειπε Βεπιειιπππ
ιιιιιιεπ. ΜπποΙιε πιιπ! ποπ πο επιιπνοπππιει· Απ, ποππ ιπεπ πιο πιοιιτ
οιιπε Βιο.ππεπ Ιεπεπ ποππ. Πει· πωπω» πνειπει πιιι πιπτιπιιποιιεπ Πιιιεπ
ιιποιι, ιιπππ πιο ΚπιιιοΙιιιεπ ιπ Ρι·οπποεπ ππά επιιει·επ ιιοπιοπιιεπ Βιιιιιεπ
ππτει· οι·οιεπιππιιπο!ιεπ ΒοΒιει·ππΒεπ πω; οπιιει·ε θιιιπσιο πι· Βεπειιενει·άε
ιπποιπ, πνεππ πιο πιοιι επι' ιιεππει!ιεπ ΒιιιπειρππΕι πιεΙιτεπ, Με πιο Ποτε
πιππιεπ ιπ Οεπιει·ι·ειοιι. Ψεππ πιει· ιιιε Ρι·οιεπιππιεπ ιιΙππεπ, ποππ ο"
@πιο παπι άει· 6πιει·ι·ειειιιποιιεπ Βεπιει·ππ;; οιπ ΙιιιιιιοΙιπεπει·, ιιπ οποιε
πιοπιιποιιει· πει, πο Ιπππε πιοιι ιιιπεπ οιο ποπ όει· ρι·οιεπιππιιιιοιιεπ Μπιο
»πιο επι Βιιπιιεπιπε ππιει· ποπι θ. .Μπι 1853 πεπεποπεπ Βι·ιιιιιι·ππε επι
Βεπεπιιιιιι:επ, ιιιιππ ειπε ποιοΙιε νοΠιιοιπιπειι ππρει·ιειιποιιε ΒιοΙΙππ;; ειπει·
Βεπιει·ππ;; 8οποπιιιιει· πεπ νει·ποιιιειιεπεπ Βειι€ιοπποεπεππιπιππεπ ιι

ι

ιιιι·ειιι

π Εππιιε ειπε ,,ί/πιπϋρΙίεΙιιεει”!" πει. Πει· νει!. ΜΗ ιιιιιεπ ποπι· επιπεπειι,
πιο" ει· πιπποπο Βι·ι'ιιιιι·πιι€ ποπι 8ει·ιιιιεπ θεπειιιιιειι ιπ Οεπιει·ι·ειοιι Ιιειιπε
ππά νοπ ιιιειιι· οιπ ειπειιι πιοιιι πει·πιιε ειι'ι·ιεςεπ Κοιιιοιιπειι οιτ πιο Βε

πιοι·ιιππ8 μια” πιω, πιο Βιπεπποιιείτ Ρι·οιεπτοπι επ πειιι, πειιε ειπειι
οπτεπ ΒιιηιΕεπιπποπιιιιει, ππιπειιιιιοιι :οι πιιπ _Οπιτππ- πιιά Ππτοι·ι·ιοιιιπ
Μιπιπιει·ιιιιιι ιιι Ψιεπ. . ·

Βιπ εππι Ποποοι·ιιειε πω· ιιιε ΒιιιιιοΙιποιιε Κιι·οιιε ιιι θεπτει·ιειοιι οιπ

διααίε|εία·Ιιε οπτεπειιιεΙ "ποι· οιο ριοτοΒιιιε πω! ιιενοι·ιππιτε; οπο: πιο

Ππιει·ιιι·ποιιππ8 πι” Ιιιοι·ιιιιοΙιεπ Πιποιπιιππι·Βενειι, πιο ιιιοτιποΙιε Απιιιειιππε
όεπ νει·ιιιιιτπιππππ ιινι·ιποιιεπ Βιποιιοι, Κιει·ππ πιιά Επιειι, άιο Ει·πεπιιππΒ
άει· Βιποποιε πππ πεπ Οπιιει·πιπΙι·ϊιιιιεπ, πιο ΠΒιιπιππε όεπ Βιιιιιπππεπ όεπ

Ρπρπιεπ επι' οιπ ιιιι·οιιιιοιιοπ ΑπΒειε8επιιειιεπ, πιο νει·πιπιτππΒ ιιιεπει· Μ::
ιει·ειι πιιεπ ιιιοππεπ 81επιπνοι·ποιιι·ιιιεπ ππά πιο ΠπιποΒιιοιιιιειτ, κι·οι·ειπ πιο
Κιι·οιιε "ιπποιπ ν”, Με επιππωω νοπ πιοιι ειιιιιπιοππεπ, ινιιι·οιειεπ
πιο ιιοι·οοπτειι :επι Μοππεπ διεπιπεππωιι πω», Πιιιι·τεπ ειπε ποιοΙιε Επι
ει·ιππε ιπ ιπποιπ ιπιιει·επ [ιειιεπ ιιει·ιιει ππιι πειειεπ πἱε επ άει· οποιοι
ποσο ιι·ειει·ει· ΒεονεπππΒ ιιι·ιιπ8ειιιιεπ Ζειτι·ιοΜπππ ιπ επι ποιοΙιεπ πω·
νει·ιιιιιιπιππ, ιιιιππ ιιιππ επι ιιιοΜ πιπποει·π πω, νεπιι οιιπιιιιι€ οιπ 8ι·οππει·
'ΓΙιειΙ πει· ΒενοΙΙιει·ππ8, πειιιπτ άει· ιιεππει· θειιι·ιετεπ πιοιι νοπ ιιι πιι
πνεπιιετε, άιο ΟιΒιιπε πεπ Πππιπποεππ ππά Ιι·ι·πιπποειιπ ππά πιο Ριιιι·οπε
ιιΠει· Ζποιιτιοπι€ιιοιτ ππά Νιειιει·τι·ποιιι: ιπιιιιει· ε_ι·οππει·ειι Βριειι·ππιπ πε
πνιιππειι ππά άιο ιιειιιοιιιιιπιι·επιιεπ οοι·ι·οπινεπ Ψιι·ιιπππεπ ειπεπ ποιοιιεπ
Ζππιιιιιιιεπ πιο" ιπι 8ιππιπιοιιεπ ιπ ιιιειΙπ Πιο! ιιιειιπ Βοιπιπιιει· ει·ι·επεπ
όεπ Ει·ποιιειιιππΒεπ πιοιι οιι”επιιπι·ιεπ.

Πιο ιιπιπει·Ιιοιιεπ νει·οι·τιπππΒεπ νοπι 18. ππά 28. πρωι 1850. ιι
ι

?οιπο ε" νοι·ποιιΙΒΒε πεπ ιιιιτιιοΙιποιιοπ Εριποορετπ ει·Ιιιππειι, πεπιειποπ,
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όπου που επι Βοιιε όοπ 8ιευτεε πιο όει· Κιτειιο όιο ΝοτιιυνεπόιΒιιοιι: οι·
Βιιππιο, ειπε όιεεοιπ Ζυιιιιιπόο όοτ νει·ευπιριυπΒ όιιι·ειι οιπεπ ιιι·ιιιιιποπ
Βειιτιιι: ιιοτυυεευιτοπιπιοπ. Ποπ θοπεοι·όει νοπι 18. Αυευει: 1855 πιό;

όοιπ 8ειιτειιιεπ όοπ ιιιωι. Βενοιιιπιιειιιι€ι:οπ νοπι εοιιιεπ Τοπ υυό όοπ
ριιρειιιειιε Βτονο νοιπ 5. Νονιιι·. 1855 Μιτου όιε πειιιτιιειιε Β'οιΒο όε
τοπ. Μισο ποιοι αόει·, ιιετειπι υιιτει·πι 30. ιιιιπυιιτ 1849 Μιτου ιπ
Βεττειι όοτ ιΣνεπεεΙιεειιοπ υιιιοιιτιιτε νει·υπόοτυποου ει·ιοεποπ υπό ι,ι'ιιετιιιειι
νετ πιοιιτ πιιτ νετ ιιοιυειπ ι)τιιειιο, ιιειποτ ΖυτιιοΕεειευπε όιο Βιιιιτ, εου-

`

όοτπ ιιιυπ όπτι' ιιιιιιπ ιιειιουρτοπ, όπου όιεεειινοπ ιπ όοτ [.ειιυπἔ ιπτοτ
ιιιι·ειιιιοιιοπ Αππειεπεπιιοιιοπ νιοι ιι·οιετ τουτου, πιο όιε ιιπιιιοιιεειιο Κιι·ειιο
πιο αυτ Βιππόε πτειιιτιεειι' Μ."
Που πιεπ πιειιτ €ιειειιπειτιἔ, πιο όοπ Κειιιοιιιιοπ. οπου όοπ Ρι·οιο

ειυπιεπ όιε «πιο ττειιππι όοτ Κιι·οιιε πεπειιεπ, Με ετιιιότι υιειι ειπι'οειι
υπο όεπι ιιπιετυπόο Πιτ όοπ υνεόοτ όοτ Βιιιυι ποοπ όιε 1ιππω νοτυπι
κνοτιιιοιι εεπιπειιτ υ·ει·όεπ ιιϋπιιου, όπου ειιευ επ όοπ Ρι·οτοπιευτεπ νοπ
ειπετ ιοειεπ νοτιυεευπε Κειπο Βεόε, ιπι2 θεπει·ει-Βγποόοπ πιοιιιε πυ
Βτυπόο ευ ιπιπἔοπ, υπό υπιοι· ιιιτεπ ΤιιοοιοΒοπ υπό Κιτειιεπτεοιιιειοιιτοτυ
οιπο Βιπιειιοιτ ιιιιει· όιο Γκεμπ όοτ Κιτειιοπνετιπεευπε πιειιτ ευ ετπιειεπ
Μ, πιιιιιιπ εειιππ όοτ ειππι€ε Αυεννο8, νοπ διευτιιυνεπεπ ειπε ρτονιεοτιιιιιο
οιιετ όειιπιιινε Κιτοιιοπνει·ιεεευπιτ επ ιιειιυιι'επ, όει·επ Αππιιιιιπε οόοτ νετ

ιεεεεετιιυε υπό Απειιιιόυπ8 όοπ όυτειι πιο εεεειιειι'εποπ θι·πεποπ πω·
ιεεεεπ ιιιιειιε, οιπο πειπ εειικνιετιπο Αυι'8·ιιιιο αυτ. Πιο ιιετιιοιιοοιιε Κιτειιο
όιιι·ίτε, πιο πεεεπι:, όυτυπιοτ πιειιι: ιειόου υπό Πιτ εεεεπιιιιοτ, όιο ειπε
Με, πό: ιιιι·ειπ ι)οπιπο. ιππιει πυουιππιεπιιιιππεπόε νετιιιυευπε ω, όοπ
πειιιοπ Ψο€ όετ θεττογιτυπε ειπεειιιοΒοπ, ενοιειιοι· όοπ Ρι·οτεοτυπιεπ μπου
ιιιιοτ πιο όοτ ειιιειο· ιπϋΒιιοιιο ειοιι όει·ετειιι:ο, πότε ειπε οιι'οπιιει·ο Πυ

€οτοειιιιΒιιειτ, πότε πυτ ειπε Ε'στιεοιπυπέ όοπ Ζυειυπόεε υπό νετΓειιτευε
εεννοοεπ, νιειειιε πππ οπου νοτιεεεεπ ιιιοιιτε. ,,Βοιειιεε όοτ ΒοΒιοτυπέ
ευπιυιιιεπ, ιιειεει: ειε πυιπ κιό.ι·ειιιΖωπσω πυιΤοτόοτπ.“ Ποτ ιιετιιοιιεειιεπ ·

Κιτειιε Βοποπιιιιετ αυτ ιιοιπ ιιπόοτετ Ψεε, πιο όοτ όοτ νετειιιπόιευπε
ειππυεειιιεεεπ, υπό όπου όοτ ιζοιεοτ νετ Αιιεπι όιε Αππειοεεπιιοιιοπ όοτ
ιιετιιοιιεειιοπ Κιι·ειιε, πνοιειιετ όιε ιιιιοι·ντιεποπόε Μειιι·ιιειι: εειυετ Πικετ
ιιιυπεπ υυό ετ εειιιιιι υποειιϋτι, ιτεοτόυοτ πιοποπ νιοιιιο. ιιιιππ ιιιιπ ιιοι

νετυιιπιτιπεπ Εευιεπ οιιοπ ου πιοπο· αυπι πωπω πετειειιεπ, οιπ εε ι›ει
Βοιοιιοπ οιπεπ θτυπό όοτ Γοιπόεειι8Βειι @που όιε Κιτειιε ιιιιόεπ ιπιππ,
όπου πιυπ Μ· Βεειιι: υπό Ποτε ιιτειιιοιτ ιπ ειπετ Ζειι υποτιιεππτε, ντο
πιεπ εοπει ιιοιποι· ιπιπιππι εισιι ι'τουπόιιοιι ιιοποιειο. Ψιιτε όοπ Μιπι
ειετιυπι όυιππιε ιιιιετιιιιυρι 8οπνιιιι Βευτεεεπ, όιε Γτειιιειι: ιιετευετοιιεπ, πιο
ιπιιεειε πιειπ ιιπ (ΞιοΒοπιιιειι πιο νοιιιιοιπιποπ νοι·πιιπιιιε υπό εντεοιιπιιιιιει8
ετΒεππειι, όπου πιιτ όοτ τι-πιππι όοτ Κιτοιιε όοτ Απι'ιιπΒ 8ειπεειιτ υπό
πο Πιτ όιο ιιιιι·ποτιιειιε τιππιππι ποιοι: οιπ ι'οετοι· Βοόοπ ποιεει ενυι·όε.
πιω πο ευειι Με» ιπυπ που ιπι ιπιοτοεεε όοτ ιπειιιειι όετιιιιετ ι'ι·ειιοπ,
όποιο όυτειι όυε Οοποοτόει ,πιο ι·ο!ιοιόεε διυα2:οοπιτειο εκ[ρειιότιθ Μι."
Ευ πιο όιιτιπ. πιο όοτ τω. ιιειπετιιι, οπου πει όοπ Νιοιιιιιυτιιοιιιιεπ όιε
Μοτο Πιιτιιπτιο.

του όοπ ΒειτυοιιιυπΒοπ ιιιιοτ όιοοεπ Ρυπιιι πειπ όοτ νετιεεεετ πυτ

νετ8ιοιειιυπ8 όοπ (ιοποοτόοιε πιιι όειπ [Μουτ νοπι 8. Αυτιι ό. 1. ευ
θυπετεπ όοτ Ρτοι:οετυπτοπ ιιιιοτ υπό ποιπτ ιπιι: ιειοιιιετ Μιιιιο, όποιο όοπ
Ρο.ιοπι όοπ Ρτοιοετεπτοπ ννοιτ ιπειιτ Βεννιιιιτι πιο όοπ (.ιοπεοτόετ όοπ

ΚιιιιιοιιΕοπ. Βειιοι πειπτ οτ όιε ιιιτυπόιοειΒιιοιι όοτ Κιεεεπ υπό Βειιιι·ειι



430 8ειιαΙιε: Βεα·ιιεΙιαιαεειι αΙιει· «Με $$εΠαα€ αει· και. Κιι·εΙιε ετα. ειι:.

ταιιαεα αἰε νεεεα αεε Βιααιιεεεε αει· Κιι·εαε ααι' αἰε Βεαι·εαετιιΒειι Μαι:
Βεννοι·αεα, αιια αεατ αει·νει·, Με αεκ Με” ααι·εα ααε Ριιτειιτ αιεατ ααι·
αἰε Ρι·οιεετειιτεα ει·ει κα ειαει· Ιαι·εαΙιεαεα θειαειιιεειιείτ, ινεε εἰε ἱα

θεετει·ι·ειεα Ει·ααει· αἰε εεννεεεα Με τοπια εἰε αεια ΒεεΜ Ιιει€εα, Βεαιεεαι;,
εοιιαει·ιι Πιιιεα ειιεα ααε Βεεατ €εεεαεα αει, ιιαει·ιιΙΙ, εε!αετ ια ειιεΙιιεἱν
ΒιιιαοΙιεεαεα θεεειιαεα Με εεΙαει ιαα αιια εαεΙαιιαιεε!ιει· νει·ειαε ακα:
ρεπει·Ιιε Κοίωιόεεπ πα εε!ιειϊειι.

Πιιι·εα αἰε ειιεεεαεαιιιεα ΒεἰαΒιιἱεεε, ενειεΙιε ααε θοαεοι·αια: ααα ααε

ιαιρετΙιεαε Βι·ενε νοια 5. Νικαια. 1855 αεια Κεἱεει· ἱιι Βεπιιε ειπα αἰε

Βεεειεααε αει· αιιαιοΙιεεαειι Κιι·εαεαΒιαι:ει· ειαι·αιιαιεα, αει αει· Κεἱεει· ιιι
αει· 'Πω ιαειιι· Βιιιααεε ω! αεε ιιιι·εαΙιεΙιε ΒεεετεααΒενεεειι, ε.Ιε αει·
Ρερετ Με εΠε Βιεεαϋίε θεε€ει·ι·ειεαε ειιεειαιαεα. Με Ρι·οτεετειι€ειι ιι6ααεα
αιιε!ι 5. 6 αεε Ρετεατε ιαι·ε δεεΙεοι·εει·, Βειιιαι·εα Με Βιιρει·ιαιεααειιτεα
αιιιιιι Πιι·ε Κἱιεαειιειιιετοιεα ρω ναιαιεα; ααι· αεεε αει· Βαρει·ϊατεααεατεα
Βι·ινααΙιε ε" Ιιιααεεαειι·ΠεΙιεα Βεεαιαεααε αεαει·ι'. ΠιιεααΙιεα ΙειεΙιτει·
α: εε εαει·, εἱαε Βεεετεααε· ι·ει·ιιιααει·α :ια αϋι·ίεα, ιαε ειαε ΨεαΙ ιιἱεΙιτ
πα αεετειιΒεα; αιιαει· αιαε, εεαΠεεει: αει· νει!. ααι Βεε!ιτ, ααε Βεἰα€ιιἱεε,
αἱεατ ααε αΙοεεε Βεεατ αει· ΒεετατιΒααε εἱα ει·ϋεεει·εε Μια.
Με αειιι θιεαἱειε αεε Ρι·ινεει·εσατε, να σε ΕνιιααεΙιεε!ιεα αἱαεἱεααἱεα
ε" Υει·εναΠααε ααα νει·νειιαααε ι|ιι·εε 8αϊτααΒενει·αιόΒεαε μαι: εεΙαετ-
ετιιααιε εεειεΙΙτ ειι:ια, Μ: ΙιετΙιοΙιεεαει·εεαε ιιοε!ι αἰε ααι· Βιαιιαε αὶειιτ
αἰε νει·ινιιΙ€ααε· αεε Κἰιεαειι€ιιτε αεα αεπ Βει·εεατιειειι παι·αεαεεεεαειι.
(ε. 35) ΒεεϋΒΙιεΙι ω- Ιιιι·εαΙιεΙιεα θειἱεαιεαειἱεἱι (ια Βαεεειεαεα, Ριπι·αιιιιιε
ειι·ειαε!ιειτειι, αιιαιι Παει· θειεαιεαε Με Παει· Ιιειεα ἰα ι·εια Ηι·εαΙιεΙιεα
ΒιιεΙιεα) ιετ αεα Ρι·οτεετεαι:ειι ααι·εα 5. 10 Ααε. δ, δ. 14 ααα 15 αεε
Ρετειιτε μια: αεεεεΙαε ειαι;ει·ααια0, Με ααι·εα ααε θοαεοι·αιιι αεα Κατασ
Π|ιεα; εαει· αει· ει·εεε Πιιτει·εεαιεα Μ αει, αε.εε αει αεα Ρι·οτεετεαιεα
- αἰε ΕΙιεειιεΙιεα αιεΙιτ νοι· αἰε αειεαιεΙιεα θει·ιεατε εεαϋι·εα ιιιιΞει·επ, πιει!
ιααεα αἰε ααε Εύα Βιιει·ειαεαι Μ, ενιαιι·ειια ει» αἰε ΚιιαιοΙι|ιειι αἰε
θειιιρειεαε αεε εείειΙιεΙιεα θει·ιεαιε ἱιιι ΠοΒιιιε αεει·ιιααετ Μ. (δ. 89.)
Με Πατει·αιεαειι εἰαα ΚειαιοΙιαεα αιια Ρι·οτεεαιιι€εα νεΙΠαοιιιιαεα

ΒΙειεαεεειεΙΙτ. Βιιεε αεα ετιαααΒειααεειε εοιιἱεεεἱοιιεΙΙειι Δαετε.Ιτεα αἱεεει·
απ· θιιιιι·εΙιτει· Βεννιιαι·τ ενοι·αεα, ιαιαιι ιαιια ααι· Με ΜΜΜ ααα Βο!ιαΙαϊ8
αεα, αἱειιτ Με ειιιειι νει·αααι'αεεα Καιεεει·ιιαα Μ· αἰε Ρι·οαεεαιατεα ει·
αειιιιεα, 8ο εεαι· αιεεε εαεα ΒεαειΒι απο, ειεΙι ια αἰε αεταοΙἱεεαεα Διι
ετιαιεα ειιιιιααι·2ιαΒεα, ααε αεα ρει·αιιαεεαεα ΑαεαιΙτειι ιιαει· αἰε ΚεταοΙιαεα
:α νει·αι·Βιι€εα, ΒειιααΙιεα Με ααε νει·αιιΙταιεε :ααι Βιειαε :Ματ α”
νει·Γεεεει·, αεεε αει· Βιειι€ Επι Οοαεοι·αιιιε αει· Κιι·εαε ›εεεεαααει· ειναι·
αεί αααι·αι·αααετε Ααιαεεεααεεα Με αἰε ίι·αιιει·ε ααι·ειιααι·ειιεεαε ΨΠΙΙαιι·
νει·ειεαιετ, ιιαει· ειι Βει·|ι2'ειι, κνιιΙαιε!ιεα Βεε!ιτειι, αἱεαι:ε ειιίεεεεαειι,
ειιαει·ε Με ειι·ειι€ ι·εειιιΠεΙιε Ψειραἱεαιιιιι8ειι ειιοα ιιιεΙιτ ααει·αοιαιιιεα αεπ;
αιιεε αιαειεΙιαιεΙι ε" Πατει·ετατεααι;ειι ι'αι· Ιαι·εΙιΙιεΙιε ΖενεεΙιε ααε Βιιιιιτε
ιαατεΙα αἰε Ρι·οιεετειι€εα, ενειια ιιιιια ω αἰε Ζεα! αει· Βε!ιειιει· ειεατ, νει·
αεα ΙζεαιοΙιιιειι οαειιαει· αει;αιιετιει ειιια, @αεα Με αἰε εαεεεαΠεεεΙιεαε
Εεααιιε Πιι·ει· θιιΙταε- αιια Παι:ει·ι·ιεατεεα8·ε!εΒεααειεεα ααι·εα Ρι·οτεετεαιεα

ιιαεεειεαει·ι αιια ιιι 3εαει· ΗΕιιειεΙιτ εαε!ι «Μαι εεεοι·ιι_·ι Μ, αιιεε ααι· εατ
εεαιεαεαε Ρι·οτεετειιτειι αεεα εεαια8ειι. νίιαι·εαα αεα Ι(ετιιοΠΕεα ειαε

Βιεἰεαε ΖαειεΙιει·αιι€ ΙιειαεεννεΒε εειαεεαι: αι αιια αιεεε ΒαεΙιειεατ εαε!ι
ιιι αει· 'Παπ »Με εεεειιειιΙα απο.

°



επιπιπω Ι«ππ·εΙιεπιπ·εοΙιτ1ιοΙιε ΉΙι!Ιοει·«ιιιΜε. 481

Πιο Βεειι|πεπε, «Πε άεπ· Υεπ·π'ιπεεεπ· εεε «πιεεεπι Βειι·ε«ιΜπιπι€επι ωειιι,
πιιι«ι κινοι·πιιιτεπ· Με πιει· «Με πιεπ·ν«ιπ·Ιιο!ιεπι εν«ιΙΙεπι, «πεεε «Πε Ρποτεε««ππιτεπι
@τετ π» θεε«επτεπε|ι ππιεπιι· ιι«πΙιειι, Με Με Ι(«ΜιοΙιππειι ἱ

ιι @Με εππιεπιπ
Βιιιιιτε πιιτ Βεππιιεεπιτει· Βεν6Ππει·ιιιι8, άεπ· εεἰπιει· θεε«ι!ιι«:Ιιτε ο«πει· εειιιειπι

Βεεεππ«επι|ιε«ιεε πιεσε πιι·οτεετεπιππεεΙι Μ, νεπ·«Πεπιεπι νοπ ΑΙΙειι, ιι«ππιιεπιτΠεπι
εΙιεπ· νοπι $τε«ιτεππιεπιπιει·πι «πιά Ριι!ιΙΕ«ιιεπεπι εν«ιΙιΙ Ιιε«ιοΜετ από ει·ιιετ!ιο!ι
!ιε«!«ιεΙιτ επι ενεπ·«πεππ. Ιιπι Βε!ιΙιιεεννοι·πε «ιε!πεπιππ εϊ«:!ι άεπ· νεπ·πιίεεει· επι

«Με Απιεϊ«ιπιπ, Με Με ἱπι «Πεεεππι Αι·«ιΜν εε!ιοπι «Πειτε ε«ιεεεεπιπ·οο!ιειι
νοι·«πεπι, «ιιιεε «Πε εεεο!ιπ«ιπιπ|ιο!ιε Βπι£ννἱεΕΙπιπη; Ιιειιτε Μετα!! πιιπ Νεώ

νεππ«ιι€Ιπειπ :πιτ Απιει·Ιπειιιιιιπιε άεπ· Ρωπει «ιι·επι€τ, «Πεεε «ιπιεπ· πιο: «ιεπιπι
νσππιιι·Ιιεπ«: νοι·Ιιε8$, κνειιπι άεπ· Μπι @άεπ· Κιι·«ιΙιε «Πε Επ·επε ΒεινεΒεπι8 πιππ«:Ιπ
πω» θπ·πιπιόεεπεεπι επί Πιπ·επιι θεΙιἰετε Βεπ·ιιιιτιπτ, εεἱιιε ΒεεἱεΙιυπιΒεπι εεε:
:κι εΠεπι πιεσε «Μπι Μ«πεεε εΙει«:Ιιεπ· ΒἰΙΙἱἔἱ«εἰι: τιιι«π θει·ε«ιΜιεεεπι: «ιπ·«Ιπιετ

ιιπι«Ι «'εετεπεΙΝ.

ν ν

Μ«ηπ.

ΗΗΕ” Ι«Δι·εΙιεπιπ·εεΙιεΙΙεΙιε ΒΙΕιΠ«ιεπ·«ηι!ιΙε.
(Γοι·«ε«Μιππι€.)

13. 8«π«Μ«:Μ Οοπυεπίί«Μ πω! Κίτε!ιεπεεεείπε. Με επιππιιιιιΙιε!ιειι

|ιπει·Ιιεπ·Βε!ιδι·π8επι Β«ιπιπ·ιπ'τεπι, πιπιιιιεπιτΙἱεπι «Πε «Με Ι)πιι·ΙαεΙιει· εεεεπι «Με

Ποπιεοπ«πει, σπιτι «Πε Με «ιεεεεΙΙιε νοπι Β«««ίεπ·, Βοο:Μι·2, Ψ«ϊπ!«επ·, Ζε!!,
Ζϋπιβ, επιι«Ι ιπι «Ιεπι πιοπτ. Μι!ιε.ιι«ΙΙπιπιΒειι νοιπ Ι)ι·. Μαασ, πιιπ Αι·εΙιίε Μ. ν.
ιιπι«Ι Ιιεε«ιιι«Ιεπ·ε Μ. Ή. Β

.

268 Π., «πιά εΙιεπιε«ι «ιτιοΙπ «Πε Κειπιππιεπ·

νει·Ιιειι«Ι!πιπι€επι ιιπι«Ι «ιΠποίεΙΙεπι εειωτιειωθ πιιπ Αποιπἰν Ιιει·επτε νει·εεπ«ι!ιπιετ.
νοπι Βι·«ιε«:!πϋι·επι εεεειι «Πε θοιινειιτπ«ιιι ινεΕπ·επι ιι«ιε!ι ιιεεΙιειιτπ·εεειι:
Γ. Θ. 8«.·Μα:Ιει·. Με ε«:Ιιννιιι·πεπι ΒενοΙιπτπ«ιπιδι·ε, επιι 8επειιε«.ϋεΙ« επι «Με Β«ιι|ιεπ1·

Μεπιιι!ιεΙππι 1880. (5«:ΙιππιεΙπει·'εεΙιε Βι·ιπεΙ«επ·ει) 16 8. Θ.

Βεπ· «ιπππ·«ι!ι εειππε Βε«ΙιειΙιΒιιιι8 «ιιι άεπ· Ιιε«ΠεεΙιεπι Β«ινοΙ«πιοιι «ιπι«Ι

εειιιε ,,Κει·Κει·ΙιπϋΙπτειι“ «ιεΕ«ιπιιιπε «πειι€ε«ιπι-!πε«ΙιοΙιεεΙιε Τΐεπ·ίεεεει· «Με
«πει·ιππ ΒεΒεπι «Με ,,ιιΙπι·εππι«ιετιιπιε, Πιιεπ·«ιι·«:ΜεεΙιε Βγετεππι.“ Π«ιπι επεεπιπΙιεΙιειι
Ιπι!ιεΙτ «Με θοιι«:«ιι·«πιιπε Ι«ειιιιπ: ει· ιιἱοπιτ. [Με Ιεπτει·ε @Η ιιιι«:Ιι νοππ ειπα·

ρἱεπἱεπἱεεΙιειι ΒιιΗιε«πεπει «Πιεπ·

Με «ιΙιπ·πετΙ1«ιΙιε Κιι·εΙιε Με «Με Ο«ιιιε«ιπ«Ι«ιτε νοπ Πειτε: Μ. ΠειιΙοϋ|'ει· επι 8πι€ιοΙ«.
Κπιπ·Ιει·ιιΙιε. ΒιιτεοΙι 1880. (78 8. θ

) 9 5ιΙπιει·επ·.

Εε επιι«Ι «Με εἰπιε Μεπι€ε ΒιιιεΙετε!Ιεπι «ιιιειιι«πιπ«πεπεει·ειΜ «Πιεπ· «πιο

Κιι·«ιΙιε «Με θΙιι«ιπιειιε, «Με ΑΙιει·8Ι«ππιπιεπιε, ιιιι«Ι «Ιεε ΠπιΒιιιιι!ιειιε. ΟΙιιιε νει·
ε«£ιπι«ὶπιἱεε «Ιει· Βεεπιππιπιιιιπι€επι «Με Οοιιε«ιι·«ιπιτεε πιπι«ι «Με εεπιοπιἱεεΙιειι Βεο!ιτ«ιε

ΠΙιεπ·Ιιε«ιπιτ, κνεπιπι Με ιππι (ὶεπιεειπ €εππιέπεειετεπ· Μ «πιι«ιππ «Πε εεε «Με
Κει·Ιεπ·«ιΙιεπ· »ΕυαπρεΜιοΜπ Κίι·ε?ιεπι- απά Ρ”οΖΜϋ!α!! β2π· Β«π«Ιεσια «ιε
εοιι«ιει·ε «ππι€ε«!ι·«πε!πτε 8«ι!ιι·ιίτ:

Β«ιε Μ«Πε«:Ιιε θοιιο«ιπ·«1«πτ ιιι εειπιει· ΒἰὶεΙπννιπΒιιιιἔ πιιιΕ «Με ΒεοΙιτεετεΙΙιιπιΒ «ἱεε

εν«ππιέεΙιε«:Ιιεπι ΒεΙπεποπιεπΙιειΙεε ιιιι «ϊπποεε!ι. Βιι«πεπι πιεΙειποΜετ νοπ Μ. ΙΕ Β. ΠαπάΘε
παμπ, «Μι. Κιπ·«:Ιιεπιι·ιι«Ιι «μια ΗΜ' «πεπ 'Ι'Ιιε«ιΙοεΙε πε ΠεΜεΙΙιεπε. ΚεπΙεπιπΙ.ιε. Επιασε.
1880. (49 ε

.

Θ.) Β ΒΙΙΙιεπει·.



482 _
Έϋιιι'το Μι·οΙιοιιι·οοιιιΙΜιο ΒΙΙιΙιοΒιεριιιο.

θι·δεσιοιιΠιοι!ε ιιιιι· αυτοι Μιεενοι·ειΒιιόιιιεεο ι;εΙειιοτ ι4Μιι Ηιιιιιιοε

!ιιιΒοιι ιιι άειιι θοιιι:οι·άειτο Αιι€ι·ι1Το ιιιιΕ Με ΒοοιιιεετοΙΙιιιι€ «Με σναπ

8οΙιειι!ιοιι ΒειιΒιοιιει.!ιοιΙε, πιο Με ιιι Ψιι·ΙιΙιοΙι!ιοιτ ιιιοΙιτ ειιιετιι·οιι. ΠιιιιιεΙιο!ι

εἱιισιε Μεοοιιεο!ιιιϊτιιο!ιοιι θειειεε Μι· ειιιι! Με Βιιιεοιιιιοιιιοιι€ε ειι€ειι :Με

Βαάἰσολε θ'οποοι·άαΙ ιιι Μι· Ρι·ο2εσίαπΜεΙιεπ Κίτι:Ιιεπεεί!απ9, (!ιοι·ιιιιιι€.
πι. Κι·αιαε. Βει·Ιιιι 1859. Νι·. 47-49), ιιιζιΙειι Ρι·οποιί.ιεΙιεπ 1αΙιι·ύϋοΙιει·π
1890. ΓοΙιτιιιιι·ΙιεΕτ. Ψοιιιι @κι ·ινο!ιΙ (ΜεΙ: ιιιιιι ΡΙιιιιι€πιο, ιι!ιοι· |ιοιιιο
ροιιιτινοιι Κοιιιιτιιιιιω ἰιιι Κιι·ο!ιοιιτοοΓιτο νοι·ι·ι“ιτ!ι «Με

Μοιιιιιιιἔιιϊιιιεεοιιιιιἐ οιιιοε ΡιιΜιοιειοιι ω” Με ιιειιει·οιι Οοιιοοι·:Μο. ΝΓιτᾶΙιιιἔοιι.
Βει:Ιι 18θ0. (31 8. 8.) θ 5ιΙΙιοι·ετ.

Βιι Μ; «Με ειιι ΑΜι·ιιο!ι οιιιιΕοι· Αι-ιιιωΙ ι!ει· δάάάεωι!.ιώεπ Ζεί!ιιπρ
νοπ Βι·αίει· ιιι Μϋιιο!ιοιι, ννοι·ιιι Μ: νει·ϊειεεει· (ΒἰαιιΣ:σΙιἰι'Ρ!) Ιιειιιιιιρτετ,
Μο Βιιιιιτερ9ιοΙιτ ἔοΒἱοιε, Ιιειιιοιι ὐἰπιἰεπάεπ νει·ίπφ ιιιιτ Βοιιι Μπα
εο!ιΙιεεεοιι.

Βιιοιιειο ννοιιιΒ νοι·ιιιιιΒ· Μ: ΙιεΠιοΙἰεοΙιοιι Κιι·οΙιε 8οι·οοιιτ ιιι ννει·ι!ειι
Ρι·οι'. Βι·. Ε. ΙΙει·πιιιιιπ. Με ιιοιιτεοΙιειι Οοιιοοι·ιιιιω Με 19. ΗΙιι·ιιιιιισ1οι·ω. Ι. Πει·

Βοεο!ιιοΙιτΙιοΙιο Βοιιοιι (ιιι Θεωει·'ο Ριιο2ωιαιιι. ΜοπαωΙιΙ. ΙΜ. 15. Η. 5. 5. 801-827.)

νωπά Με επί ιιοειιοιι Απ. Ουποοπίαίε ιιι ΒίαπΙΙ:Μ!ϊ'σ Βεα!σάισιιι Μεσαίο
ιοϋπ'ει·όπε!ι Μ. 5. Β. '701--'744, Μ: ιιοο!ι 9ιιι·ιιοΕ!ιοιιιιιιειι Μπάση.
ἱιι Βουε'ε Ζοιι:ιιοΙιι·. Ε. Κιι·ο!ιοιιι·. Μ. Ι. Η. 2. Θ. 26'7--288 εἱιιά

Με Ειι·οΙιΙιο!ιοιι νοι·ιιιιΙτιιιεεο ιιι Βιιιιοιι επ ΕιιιΙο :Με νοι·ι€ειι ιιιιά επ Απ·

Ε'ιιιιι; όιοεοε διιΙιι·Ιιιιιιόει·τει Ειπα ιιιιΕπιι·ι ἱιι εἱιιοιιι ει·ετειι Αι·τι!ιοΙ Με:
Πιο θοεοτιἔειιιιιιἔ Με: Με ΒεέεΙιιιι€ Μι· Μι·οιιΙιοΙιειι Υει·ΙιίιΙιιιιιεο ιπι θι·οιιεΙι.

Βιιιιοιι,ιοιι Ι'. Κα”, νιοο1ιιιιαΙει· Με Βιι·οεεΙι. 01ιοι·Ιιοι'αει·ιοΙιτε ιιι ΜιιιιιιΙιοιιιι.

(Ε'οι·τεοτειιιι€ πω.)
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ΠεΙιει· πιο Διιι'ει·πιδιιιιε που ΒιιεπιηιειιΜιπιιπ
ΒεπιιεΙιειι.

ιιιιΕπιειιιιι€ειι
επ πει· ιππιι·ιισιιο πε οοπιιοιεππιε ιιπειιπ επιηιιιειιιππ πιο ιιιιρειπιπππ

πιπρεπποιιοπε ππρει· ιιπρεπιπιειιιιπ ιιιεπ·ιιιιοιιιι ιιπ Με Βιιιοεπε ΜΠππτει·
ιιππ Π. Βεριειιιιιει πω, ν. πω. Μπι Μ. Βεπειεπ ιιι Μιιπείοι·.
Ιπ πππει·ειιι πωπω Βιιππ Ν. δ. ι2ο-ιει ιιιιιιειι Μι· πιε νοιι πεπι

ιιπειινι·. Ηει·ι·ιι Βιπειιοι νοπ Μιιππιει· ει·ιιιππεπε ιππι.ι·πειιοπ πω· Απίει·ιι
μπε ο" Βιιεπιπρεππειιοπεπεππειιε ιπιι€επιειιι. Πιι πππ πιεπειιιε νοιι
ιιοιιειπ ρι·εΜιππιιειι Ιπτει·εππε πειιιεπ, πο ιιε!ιεπ Μι· Ηει·ι·π Βειππ. Με
Με δειπιππι·επιι·εειοι· Πι·. Βεπεεπ ιπ Μιιππιει· ει·ππειιι, πππ ιπι· πιο Ιιεπει·
πεπ Αι·ειιινπ ειπε Ει·ιππτει·ππε πιιι·ιιιιει· επιιοιιιιιιειι επ Ιοεπειι. Ηει·ι· μια!.
Βιιιιι ι)ι·. Βεπεειι πει πιεπειιι πιιπει·ειιι Ψπππειιε ίι·επππιιοιι επιπιιι·οοιιεπ;
πιο πποεπε πεπ Βιοιῖεπ πι: πππ ιιιιει· ιειπει· ιιιειιι: Βεπιπτιετ, πεππεπ επιπ
ιει·ππΒ Με" επ νει·ϋπ'επιιιοιιεπ. Ιππειιι επι· επ ιιεπτε πιπιι, ιιιιιεπ Μι·
πιο Ιιεπει·, πεπ Τε” πει· Ιππιι·πειιοπ επ οιιεπ επεειιιιιι·ιει· 8ιεΠε επ
νει·ειειειιεπ ι

Απ 1
. Ηιει· ιπι Βεαπε πεποπιιιιεπ επι' ειπε νοι·πειιι·ιι'ι πει· ιιιιιιι

πιει·ιπειιεπ Αεεππε, πιιοιι νιτειιιιιει· πιο δεειποι·πει· πιιιιιιι νιι·ιιεπ ποιιεπ,
πι" πιε Ύει·ιϋιιιιιππε πιιιιιι ιπι θειιειιιιειι -- Ψιπιιεινειι6Βιιιππε, - ποπ
πει·ιι Μ'επΠΜι πππ Ιιἰτεπἰι”εΙι ειππεεπιιΒειι ενει·πειι. -- θειιειιιιε οπει·
ΨιιιΕεινει·ι6ιιπιππε ιιπ πιι·επεειι Βιιιπε πεπ Ψοιιεπ πιιιπ ποιοιιε, πνειειιε
οιιιιε Ζεππειι πππ οιιιιε νοινιιππειι πει· πω» οπει· πει·ειι ΒιεΙινει·ιι·ειει·
πιιειιι ππι·ειι νεοιιπειπειιι€ειι θπππειιπ ε" θοπιι·ιιιιεπτεπ πεπειιιοππειι νει·
πεπ. - Νοειι πειπ Βιιι·οοιι€επι·επειι πνει·πειι ιππεππ νει·ιϋιιιιιππε, πνειειιε
ππτει· Βειπιιιππιππε πει· Ειιει·π, ι·επιι. πει·επ 8ιειινει·ιι·ετει·, ιπ Πιι·ιιιιιειιει· Ψειπε

ειπεεεειι€επ πιππ, πιιει· ιιοειι πιω ο||`επΙειιιιπι:π ιινει·πεπ ποιιεπ, επ ιιιιιππιιεπ
θι·ιεπ "ιιι _πεΙιείπιε εειιιιππι. Βιε Με” ιιιιει· ιιιειιι ει€επιιιειι πιιιει· πεπ
νει·ιιοι πει· Αεεππε. Μππ πιιιοιιι πιο πεπι Βρι·επιι€ειιι·επειι ιιιιοιι ϋ||'επ!ἰἰεΙι
ππι·ειι Ηει·πιιιπειιπειι νοπ νει·ιοιιππεπΒιιι·ι:ειι οπει· ππι·ειι Βεππειι ιιιπ Βι·ιιπτ
πππ Βι·ιιπιι€ειιι. - ι)ιε Μιιππιει·ιπειιε Απειιπε πι!! ιιππ πιοιιι ιιιοπε
π||ειι!!ίεΙιε, π

.
ι. ει·ινειπιιιιι·ε, ποππει·ιι επειι Ηι·ι·ιιΖιΖ·|ι πεπειιιοππεπε προπ

πειιεπ. Π. ιι
.

πιε Βι·πππεπιε ποιιεπ ιι
ι

θεεεπινπι·ι: πει· Βιιει·π νοι· πεπι
Ρίιιι·ι·ει· πππ πινει Ζεπεειι πεπ Ουιιπεππ ιιι πιο πιιιιιιιΒε ιιιιε ει·ιιιιιι·επ,
πππ πει· Ριει·ι·ει· πο!! επ πιεπει· ιἰιιιιιιτππἔ πειιιειι πεπειι εειιειι. Βιε
Μιιιιπιει·ιποιιε Απειιπε επιιιιιτ οπιπι οπιπι ειπε Βεπεπιειιοππ-ΐοι·ιπει. -
Αιιει·πιπεπ πνιιι·πε πιεπε Ρι·ε1ιπ, πνεππ πιο ππι·ειιεεΠιιιι·ι πνει·πειι

Εϋιιιιιε, ιιιοπειιει·ιει νοι·πιειιε ιιιιι πιοιι ιιι·ιιι€επ. Ριιι·'π Ει·πι:ε ενιιι·πειι
ιιειπε Τιιοιιε, ιιενοι· πιε ιπ πιεπει· ίειει·ιιειιεπ Ροι·ιιι πιειι νει·ιοιπειι, ιεπειι
ίιιιιπ ι·ειπιπιιει· ιιιιειιπειιιιεπ. Πιε Πει'πιιι· πει· Πειιει·ειιππε εποε ιιεπειιιι.μ
πνει·πεπ. Βιιιιπ :πμ επι' πιεπε Ψειπε πιε Πιι·ειιε πιε νει·ιπιιπιππε νοιι
.λπίπιιε επ ιπ ιιιι·επ Βει·ειειι. Βιε πνιιι·πειι πω» ιιιειιι· πο ιειοιιι ιιιπ πιοπεε
Ρι·ινπιππειιε ιιππεπειιειι, πω: πιο" _ιετιι μια εεννϋιιιιΙιειι πεπειιιειιτ.
Π'ει·ιιει· ιιππ πειιιι οπιπι πει Ρι'ει·ι·ει· θειεεεπιιειι, πει πεππε :τι ππτει·

Ποπ'σ @τοπιο χω· ΜΜΜ Βιι·ειισιιι·ει:Ιιε Π. ποια. 28
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πιιειιεπ, οιι ε" Με εεποπιποΙιε οοει· ιιιιι·πει·ιιοιιε Ηιποει·πιππε επιπεπεπ
πωπω. ΕποΙιειι «οπο» ω· Βεππειε Επι· επι Βιιιπ(επι ειπεπ νει·ιοοπιππεπ
ποπ πειιιπτ πεεεοεπ ποιπ.
Τι·οιπ οιεπει·-νοι·ιιιειιε ιιοι·επ ποι· πειιεπ ποπ ειπεπι ποιοιιεπ ίειοι·-ι

ιιοιιειι νει·Ιοοπιππο. - ο ο

Πιε ΨιπιιεΙπει·Ιϋππιππε επιιιιιι1επ ιπ οει· πιο ειπε @ποιο οει· ει·οππτεπ
απο. Βειιεππιιιοιι οιπο πιε ιπ οοπποιειιιιε οιποειιο, απο πιιεπ εο.ποπι
ποιιειπ Βοοιιι εποι·ι ιπ ίσιο ειι€ει·πο ειιιι€, ποι'ει·π πιε ιιεππιεπεπ ππει·οεπ
Βοππειι. Αιιειπ ιιι οιεπειιι ιειιτει·π Πιιιπιπποε Πεμ πειιιοε οιο Βειιππιει·ι8
ιιειι. Νιιι· ιιι πειιεπεπ Γιιιιεπ Ποπ: πιοιι, ππειιπ επ ποπι Βιι·ειιε ιιοιπιπι,
ειπ 8επιιιςεποει· Βεππειπ Πιτ πιο ιιΧιπιεπε ειπεπ ποιοιιεπ νει·Ιοιιπιππεπ πει
πιεΠεπ. Ιπ πω» Ψοιεπππιειιι ριιεεεπ 8ει·οοε πειιπωι-. πιο οιο ποιπ.
ι·ιιπΒ πω, ειπ 8ειιειπιεπ νει·ιοιιπιππ ειιιπππειιειι, πιο οεπ οποει·π 'Ι'ιιειι
ποπι Βιιποιἔειι πεπεινέιει· ιιπ ιπιιοιιεπ. - Ιπι πιο Πειοεπιοιιιιίτ ει·ιοποπεπ,
πο »πιο πιο ιιετι·οπεπε Ρει·ποπ πει·ιππποπ. ΑΠει·οιπε Ιιιππι πιοιι οιιππ ιπ
οεπ πιειπιεπ πιιεπ οει· πει·τι·ππιε, ιιιιπιιἔ ποιοι οει· πιιποιιιιιτε Πιιι€επε
ιιεπνειπεπ, πιοιιτ οπο: οιιπ ιιπποι·ιιοιιΙιειιε πνεοιιπειπειιι€ε νει·πριεειιεπ οει·

ιιιιπι'ιι€επ Με. Ποπ νει·ι'ειιι·επ ποι· οεπι ιιιι·ειιιιοιιεπ Βιοιιιει· πιο ππι· ποππ
€επνοΙιπιιοιι ποοιι οιο Γοιεε, οιιππ οιιι·οιι οεπ πει·πποιι1επ Βεππειπ-Αππιι·ιιτ,
πνοοει πιοιιτ πεΙιεπ Ππι·εοιιειιιιειιεπ οπο Αει·πει·πιππε ποιιιοπιπιεπ, οιιπ
ιιπι·ειπε Ψει·ιιιιιιπιππ €ει·οοε οιΤεπιιιιποιΒ ποιο, πιο Νοειι(ιιειι οει· πειτε
Βεπειι Ρει·ποπ, ππειοιιε οποιιιοιι οιο Απππιειιι πιο' οποει·ππειιι€ε Ηειι·ετιι
ειπιιιιππι. -
Πεππνεεεπ ιππι·οε ποπ Βειιεπ οει· Βιι·οιιιιοιιεπ Βειιοι·οεπ πιειπ πεεεπ

οεπε ΨιπιιεΙπει·ιιιιιιπιππε πεειιοι·τ. Πιε 8πποοει-Πεοι·ετε πιι- οιε Πιοεεπε
Μιιππτει· επιιιπι1ειι πιοιιι·ιοοιιε εεεεπ οιεπε νει·ιοιιπιππε πει·ιοιι1ειε νει-ι
οι·οπππΒιιπ. (σο. Κι·ιιιιιιε, Βιετπτε πππ. οιοεοεπ. Μοπιιπι. πι. πι. οπο. 1.)
Πει· Ει·πιιιπειιοι' (Πεπιεππ Απεππι (Πω-ΗΜ), ιεπειειειι Βιποιιοι' ποπ
Μιιππιει·, ει·Ιιεππ ποπ Βοιοεπιι πππ επι 16. Βεριεπιιιει· 1755, ποιοι επει
πρι·ιιοιιε πιο οεπι Ρεοπτ πω» οιεπεπ (Ξ'ιεεεππιεπο ειπε Ιππι·ποτιοπ ιιπ οεπ

οιοεπι ππο «πε ιιιιι·ιπεπ ιιιι·οιιιιοιιεπ Βιοιιιει· οει· Πιοοεπε Μιιππτει·. (Κιιιιιιιε,
Με. (πι. δ. 5.) Ιπι Ειπἔεπ8 οιεπει· ιππιι·ποτιοπ πιει οει· Ει·ποιπειιοι', επ
πει ιιιιιι Βει·ιειιι οιιι·ιιιιει· Βεπποι·οεπ, οππε οιο €ειιειιιιεπ, ο. ιι

.

οιιπε θειι
πεππ οει· Ει1ει·π οοει· οει·επ ΒιειΙπειιι·ειει·, ιιπ νει·ιιοι·Βειιεπ, ππιπειπι πει
'Ι'ιιππει·ειεπ οπο Τι·ιπιι8ειοπεπ ιιιι€επειιιοππεπεπ νει·Ιϋιιιιιππε πιοιι ποπι· πει·

ιιιειιι·ι πειωπ ππο οοποπ σε ει·ϋ·ιπιεπ Πεοει επιπιιιποεπ. Μεπ Με ιιιιι
οεπιιοιιι πιο πει·ιπϋπεπ πεππειιτ, απ· πειπε Πιοοεπεπ ειπ (ιεπειιι επ €ειιεπ,
οοι·ειι ππεΙοιιεπ ποιοιιε νει·ιοοπιππε ειπ ιιιιοιΙτιπ οποιοι πνιιιοεπ.· πι· ιιιιιιε
ιποεππ ΒεοεπΒεπ 8ειι·επειι, ειπ ποΙοιιεπ ΒεΒεπ οπο Βειιιειπε οοποπιπειιε

Πεοιιι πει·πιοππεποεπ (ιεπετιι επ ει·ιπππεπ. Ζπ οεπι ιιποε ιιιιιιε ει· πιοιι

επ οεπ Ρερπτ 8εκπεποει ππο πιο ειπ ποιοιιεπ (Μπακ, ππειιιιπ ιιιειιι επι
οιε @Με Κιι·οιιε, πο οοοιι Μι· πειιιε Πιοεεπεπ €ειιε(επ. Αιιειπ πιιεπ οει·
Ρεοπι ιιιιιιε οποιο πιοιιι ειππειιειι πνοιΙεπ, ιιιπι ιεοοοιι ιππιι·ποιιοπ ει·ιιιειιτ,
ππιε ποιοιιε νει·ιϋοπιππε ποπ δειτε οειι οιοειεπι υπο οει· Βιοιιτει· πιο πε
ιιεποεΙπ πειεπ, ππι οιο οοποπ επιπιειιεποεπ Πεοει πιο πει·πιιποει·π. ),Ροπιτ
επιιπ επειιππιπιππ Ρειει·,“ πειιι·ειιιι ω Ει·ποιπειιοι ππει1ει·, -- ),ροππε ποπ
ιιιιποπε ιιιπΙιε Μεπιτπιιοπε οιπποΙπειε προππιιιιπιπ ιι€επιεπ, οποιιεπ ιιιιι

ιιιιιιεοπε ιιιιπιιιοπ, ιιι·ιιεπει·ιιπι ιιιιποι·επ, πεπε οιιιιΒιιπει·ιπτ πο προππιιιιιι πιπε
πει·ιιπι ιειιιιππ ιιι οιιοπιππιεπιιιπ, πι ρει·επτεπ εοι·πιιι πιπε ιπιοι·επ :πιο
ιιπιιιιιιει· πεπε ιιπ οποοπιιπ1, πει·οπε ποοππειιιιιιι εΠεοιπειιοπεπι πεποι ποππειιι·

> ο



Ει·Ιιιιιτει·ππε πει· ΙΙΙπιειτ. Ιιιεύ·. ν. 15. 8επτ. 1858. 485

μαπα εεππιΙιιΙιι, Ι'ιιπιιΙΙει·ιιπι ιιιΙιπιεΙΙιεε ει: ΜεΙιιι·ΙιΙε, εειΙ εΙ πππ πιιι·τιππι
ι:οπιι·εΙιεπϋππι ιι ι:οπιι·πετιι ι·ει:ειΙει·ε ΙπτειιιΙΙΙ, ιΙιιιπιπΜο ιιιπιεπ εἱνε μπει:
ιΙιιΙππι πτοπιἱεεἱοπεπι, εινε ειπε ΙΙΙεπι επΙι ΙΙΙΙιιειιιιε Με, ΙιιιιιιΙ Ι'ιιει·ΙΙ εειιππι

ι:οπιιΙιι ιιπι·πιιΙΙε, ειιιιιΙιΙεπι ιιιΙΙ εε.ειι εποπεεΙιε ιΙιιι·ι εΙΙει:ΙιιΙ ιΙεΙιεΙιππΙ, ιιιΙ
ΙιΙΙιιιΙε ετιιιπι νεΙΙΜεεΙππιε ι·επιειΙΙΙε πει· εε. ιιειιοπεε ειιΙιιπιπΙειι·ιπΙε.“ -
Πιο Ιπειι·πιπΙοπ ει:ΙιΙΙεεετ ΜΙ ιΙεπ Ψοι·τειι: ,,Ι)επιππι Μ εΙιιειΙεπι επεε
επιιιιπιτιε πιειιιιεπι ποΙ›Ιε Με ειιρι·εεεεπι, ιιιιιιιπιιιιε ποε ιιι ρπι·τιιιιιΙιιι·Ι
πιο ΙεΒε νεπει·ιιπιιιι·, ιιιιοιΙεειιιιιιιιιιιε ειπε ι:οιιι:πι·επ ι:ορπΙιιε, ἱρεἱε εροπεε
ΙΙΙιτιε εοπΙι·ειΙΙι:ει·ε ιιοπιιπεει; εροπειπ·ιιπι πιιι·επτεε εινε πιιοι·εε, ειιιιιε ππε
ιιιιιιτι·ιιΙιεπιιιιιπ ριιι·ΙΙιιπι ιι εοπιι·ειππ ι·εεειΙει·ε ἰπΙεπιΙΙτ, λοιπά Με ει·ι”!ίσ αιὶ
ιΙει·ει·πεπιίαπι ι·ει·ι:πισιοπεπι πια!!ωπι ιΙό//ϊεί!εε.κ -
Νει:Ιι Μεεει· Ιπειι·πιΜοπ Μ ἰπ όει· ΒΙϋεεεε ΜΙΙπετει·, ιιιιιιιεπΙΙΙι:Ιι ἱπ

πεπετει· Σεπ, ειι·επεε νετΙ'ιιΙιι·επ ννοι·ιΙεπ. Βιεεεε π" ππνει·ΕεππΙιει· ΜΙ
εΙπεενΙι·πτ, ιΙεεε Με ΨΙπΙιεΙνει·ΙϋΙιιιιεεε εεΙιειιει· Βεννοι·ιΙεπ Μπι!. ΜεΙιι·
εΙιει· ΙιιιΙιεπ ιπ Μεεει· ΒεειεΙιιιπε Με νοΙΙιεπιἰεεἰοπεπ, Με νει·είπε Με

δππι.ςΙΙπεε πω! ΜιπεΙ'ι·ε.πεπ εετΙιειι, Μιι·εΙι ενεΙι3Ιιε Με 'ΓεπεετεΙεπ, πιιπιεπι
Ποπ Με πει:ΙιΙΙΙεΙιεπ επεεεεΙιεΙΤΙ: Με: ιΙοι:Ιι εειπΙΜει·ι: ενιιι·ιΙειι. - ΒεπποεΙι
Ιτοπιπιεπ εΙΙιεΙιι·ΙΙεΙι εΙπιεε ΚΙεΒεπ Με ΨιπΙιεΙνει·ΙϋππΙεεεπ νετ. Βιε

Β'οΙΒε ΙΜ ιπ ιΙει· ΒεεεΙ, ιΙιιεε Με Ρι·οοΙειπετιοιιεπ εΙειιι·ι πω! Με θεμι
ΙετΙοπ ΜΙ' ειιιΙΒε Ζει: ιιιιίεεει:ΙιοΙιεπ ενει·ιΙεπ; εεΙιεπ Μ·ιπετ ιιΙιει· πει· Με

€επιιε ΤΙιεΙΙ πιιτ εειπεπι Απερι·πεΙι επί ΙΞΙΙ'εετιιιιτιοπ Με ΨιπΙιεΙνει·ΙϋΙι
πιεεεε ιΙιιι·ι:Ιι. Σε πει: εΙι:Ιι ιιῖιπιΙἰεΙι ιπ ΑπΙεΙιπιιπε επ Με ιιΙιεπ ει·ενιιΙιπτε
Ιιιειι·ιιιΜοπ Με Ι'οΙεειιιΙε Ρι·ιιιιιε εεΙιΙΙιΙετ. -- Με ΒΙπερι·ει:Ιιε Με εἱπειπ
Ι”ι·πΙιει·π νει·ΙϋΙιπΙεε εεεεπ επι επιιει·εε Βιιππ ει·ΙιοΙιεπ νει·ιΙεπ πει ιειΙειιι
επι· Ρι·οι:ΙιιιπιπΙοπ Ιιει·ει:ΙΜεΙεπ ΡΙ”ιιι·ι·ει·. ΜΜΜ Μεεει· Με ΕΙιιερι·ει:Ιιε
ιιι ενἰιΙειι€ει· Ψεἱεε ιιιιΙιεει·ϋπάεΙ:, -- ενεΙΙ επιενειΙει· μι· Ιιειπε Μει· ιΙοι:Ιι
οΙΤειιΙιει· ιιπΒεπϋἔεπιΙε ΒεννειειπιιτεΙ επεεΙ'ΙΙΙιτι ενει·ιΙεπ, - Μει· ενώ! Με
Ιιεετεπιὶεπε νει·ΙϋΙιιιΙεε ποιοι·ιει:Ιι Με εεΙΙ5εΙ: ει·ει:ΙιεΙπτ, - επ πιιππιτ ει·
ε.ιιΕ Με Βιιιερι·ιιι:Ιιε Ιιεἱπε ΒιιεΙιειι:Ιιτ, εοπιΙει·π εεΙιτ νει· πιἱΙ Ρι·οι:ΙειπεΙΙοπ
πππ Τι·πιιππε, ενεππ πιεΙιτ ε" ΕΙπερι·εεΙιεπιιε ιπΙττΙει·ενειΙε ειεΙι ΙπΙιΙΙιι
Ιοι·ιεπ νοπ πει· ΙιΙει:Ιι6Βιι:Ιιεπ ΒεΙιϋτιΙε ει·ενΙι·Ιιτ. - [.ιει;Ι εΙ›ει· Με Βιιι:Ιιε
εε, ιΙε.εε πεεΙι Βι·ενεειιιιε ιιΙΙει· Μοπιεπτε εε ιιεπι ΡΙ'ει·ι·ει· ινεπιπετεπε
εενεἱίεΙΙιπΙ'ι Ι›ΙεΙΙ›Ι, Μ: πιιιΙιτ Με ΕΙπερι·ιιεΙιε Ιιει;τϋπι!ει εεΙ, εε πει ει· Με
Ρι·οι:Ιεπιιιιιοπ :κι ειετΙι·επ ππε νοι·εΙι επ Με ΜεεΙιεΙΙΙι:Ιιε Βεπϋι·ιΙε επ πε
ι·ιεΙι€επ. Ζιι ιΙεπι ΕπιΙε νει·ιιΙιππιτ ει· πεπ ΙΜπερι·ει:Ιιεπάεπ επ Ρι·οιοι:οΙΙ
ΙΙΙιει· Με απμε!ι!ίι·Ιιε ?ει·Ιϋϋπίσε, ιίεεεεπ Μπα: Με ιϊιω·σει·ε ΠπωΙ'άπι!ε,
Μα· Με Βειοείεπιί!!εΙ πω! Μ:: ρεΜεπι εεε· ΚΙιϊρει·.ι·. - Ετ ιιιίοι·ιπΙι·τ
ειι:Ιι ιΙιιιιπ ΙΙιππΙιοΙιετ ϋΙιει· Με, νει: ειναι ιΙει· ΒεΙιΙεετε επ ι·ερΙΙειι·επ πω,
Με ΙΙΙιει· Με πειιΙει·εειιιεεπ ΒεκνεΙειιιἱτιεΙ, υπό ΙΙιεΙΙτ Μεεεε, πεΙιει εειιιει·
ΑπεΙεΙιτ ϋΙιει· ιΙεπ ΙΙ'ιιΙΙ, όει· ΙιιεεΙιιιΙΙΙι:Ιιεπ ΒεΙιϋτιΙε πιΙΙ. Ιπ πει· ΒεεεΙ
Βιιππ πει· ΡΙ”ιιι·ι·ει· ΜΜΜ: ννεἱΙει· 8εΙιεπ, νει! εε εΙι:Ιι ἰπ εοπΙεπτἰοεἱε επι
Αι:ιε ΙιιιιιιΙεΙΙ, νεεΙι:Ιιε ει· οΙιιιε επει:ΙεΙΙεε ΜειιιΙει: πιι:Ιιτ νοι·πεΙιπιειι Ιιιιιιπ. -
ΨοΙ'ει·π @ποοπ Με πει· ΓεΙΙ ει·ειεπετ επ εἰπεπι νοπ ε" Μει:ΙιεΙΙιεΙιεπ
ΒεΙιϋτιΙε επι:Ι“ει·πτειι θι·τε, επι! ππε όει· Ψει·εϋ8ει·ιιπε ει·οεεε ΝιιεΙιιΙιεΙΙε
πππ Αει·Βει·πΙεεε επ Ι”ϋι·εΙιΙ;επ εΙπιΙ, επ Ιει εε πίεΙιτ επ ιιιιΙεΙπ, νι·εππ Με·

ΡΙ'ιιι·ι·ει·. πει:ΙιιΙεπι ει· Με ΒΙπερτεοΙιεπιιεπ επ Ρι·οιοι:οΙΙ νει·ιιοιιιιιιεπ, ΜΜΜ
ιΙειι ΒεΙιΙιιετεπ, εοννιε Με ΙιειιΙει·εεΙΝεεπ Ζειιεεπ ειιπιιπει·ΙεεΙι νει·πιπιιπτ.
Ει·ει:Ιιειπτ πππ πει:Ιι Εεεε ιΙει· ΒιιιιΙιε ειπε εοΙι:Ιιε ΕιπερτεεΙιε Με ειπεπι
νΙΙΙπΙιεΙνει·ΙϋΙιπιεε ιιἰεΙιτ ΙιἰπτεἱεΙιεπιΙ Ιιεει·ϋπάει, εο ει·ΙΙιειΙτ Με Μει:Ιι6ΜεΙιε
ΒεΙιϋτιΙε, οππο εΙπ Ι'ι'5τιπΙΙι:Ιιεε Υει·ίιιΙπεπ επειιοι·ιΙπειι, πειπ ΡΙ'ει·ι·ει· ειπΙ'ιιιιΙι

28'.
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εεεεεε: Αε:'ει·8ε;ιιεξ :σε Βιιεειεεεεεεεεεεεε:ι.

«Πε Β:Ιεεεεἱεε, εε: εε: Ρ:οεΙιιειεεεε εεε 'Ι':εεεεε νε:εεεε!ιεε. - Ιει
εεεε:ε Ε'ιιΠε Βοιεειτ εε @τα εε ειεειε Π5:ειΙιε|ιεε νε:ίεΙι:εε, εε ε·ε!ε!ιεει
εε: Ρίει·:ε: εεε:: εϊι!ιε:ε: Ψε:εεε:Πι ειπε Μεεεετ ε:εεε. - Βεἱ Πεπι
Πε!ιεε Βροεειι!ιεε εεε εΙειειι εεε Ιεσετε:ε νε:Ι'«ι!ι:εε εἰεεεεεΒεε.
Λε Σ. Βἰεεε νε:εεε:ἱΐτ, εεε Β:εεπεκεειεε Γ:ιειεεΜε, νοειεεΙιε!ι

εοε!ι νο: εεει Αεεε|ιΙεεε εεε ίε:ει!ιεεεε εεε εΠεεειεεεε νε:Ιϋεεἱεεεε,
εεε: ε«πε νεεειεετεεε νο: εε: ει·εεεε Ρ:οο!ιιειεεεε εεεεεεΠεε, Μ εε:«:!ι
εεεεεεεε;ε θ:Πεεε εεειειετ, ε«ινιεΙ Ήιεει·ερ:εε!ι εἱε εεε|ι €είεεεεε εεε.
εεε Β:ετε εεειεΙιτ ]ε εεε Β:ειιτεεεειεε εἱεετ εΠειε ιε εε: Ρ:είεεε
εεε: ειε Βειεςι«›εεεεεε:Ιιει:εε εεε ιε εειε Πετε::ιε!ιτ εεε: είε Ρεἰεετεε
εε: ΒεεΙεετε; εεεεε:ε :Με ιε εε: ιει: εεε Β:εειΙειιτειι εεεεεεεΠεεεεε
Πετε:εεε!ιεεε, σε είε Βιιε!ιιεεε:εϊεε εειεεεεεεεεεε. Νιιε εεε: Εεεε εε:
Ρίε::ε: Με: εε: Ρ:οε|ε:ιιεεεε εεε:εεεε, εΙιεε ειιεε "Με ειε ειιι:ει1ι
εεεε εεΞεε: 'ΠιείΙε -ἱε «Πε εεεεεεε!ιεεεεεεε Εεε, ε!ω «Με ?ε:ίϋεπίπ,
εεεε2εε:τ εεε εΙε θ:εεε εε: Ρ:εε!ειιιετἰοεεε εεεεΙεεεεε Μ. Με Λε
ε:!κεεεεεε εεε Ζε!εεεεεε εεε νε:|εεειεεεε ιιεε:, Με ειε εεεο!ιιε|ιτ εε::!ι
εεε εεε. Ειεε«ει:ειεεε, πω: νο:εεε, ειιεε εε: ΡΕε::ε: εεε: ειιε Νιώτ
νο:Ιιεεεεεεειε «εποε εεεοεἰεεεεε Ηιεεε:ειεεεε εἱε!ι εεεεεεεε ἰεῖο:ιεἱ:0
Με. Βεει€ειεειε ειεεε _ῇεεε Πετε:εεεεεεε, «εεε ενεει€ετεεε ειε ΤΙΜ!
εεε Β:ιιετεεειιιεεε, νο: εε: Αεε:|κεεεεεε εεε νε:Ιϋεειεεεε εε:«ει Βιε
εε!ι:ειεεε, ιιΙεο Με νει· εε: ε:ετεε Ρ:οεΙεειεεεε εεεεεεεεε. Πιεεεε
ε: ειε εε εκει: εε εεεεεεεε, «εε εεειεεεί«ει εεεε: εεε Πεεεει!εεεε:εε
εεε: Ιιεεεε ειεε «εφε Πεεεεετεἱεε εεε: εἰε Βεεεἱεεεπἱεεε εεετε!ιτ.
Ψι:ε ειε Πετε:εεεεεεε εεε εε: εειερ:εεεεεεε Πετε::ἱεΜ εεε: ειε Πιε
Μεεε:ειεεε ε:ετ ερειε: εεεεεεΙιεε, :νο εεεοε Ρ:οεΙεειεεεεεε εεεΝεείεε
εεε ειιεεε, εε εε1ε€εεεε εεεει·«ει εεεεεεεεεειε Ψεἰ£ε:εε8εε, ενε!«ειε εεε:
Με! !ιεεεε :ε:ειἱεεεε ευε:εεε Εεεεεε, :πεε εἱε Πεεε:εεεεεεε νο:|ιε:
νο:εεεεεεεεε νκο:εεε ειπε. - Με Νιιε£ε:ιεεεεε εεε:εεε εεε εε: εεε:
Πεεεεετειεε εετεεεεΙείεεε; ειι:ε!ι ειεε εεε: εεεε:ε Ρ:οε!ειεεεεε ιετ ει:
Ψε:εεεειεε οεεεειιεεἰε εεε·ο:εεε; Αεε€ε!τεε εε: Ηει:εει ειεε εεε:εεεε;
εε Μ: οεεε ειτε Βεεε|ε !:ειεε :εε ιει.ε8:ε ειεε:. εεε-ε εεε εἰεΜ ΑΠεε
εἰε Πιερεε-Ε:ΝιεΠεεε εεειεειιεεεε ετεεεεε? - Πεεε ευεἱτε: :νἱ:ε εἱε
νο:εε!ι:Η'τ, ειπε Νιειεεεε ειπε Πειρίεεε εεε Εεεεεε:εειεε:ε εεεε!εεεεε
νε:εεε εοΠ, εε: ειο!ιτ ειε ε:ίο:εε:Ιιε!ιε ΒεΙι8ἰοεεεεεετεἱεε ΜΜΜ, ἱε
:ιεΙεε ΓίιΙΙεε ιΙΙιιεε:ιε«ει Με, ενεεε ειεε εεε Β:εετει:ειεεε Με: ί:ϋ!ι
εεεεε εε!ιεΙτ. Β1εΠτ εἱε!ι «Πε Βε!ιειοεεεεεει.ειεε εε: Β:εει:Ιεει:ε ιιΙε ειπε

εεΠιείε εει·εεε, :Με εεεε :νεε:εεε εε: Ρ:οο!εειετιοεεε εεε ειειε νο:
εε: Ηει:εει εοε!ι Ζει: εεε Βε!ιε ρεεε εεἱε, ειε εεε νε:εεεειτε εεε!ι
εε!ιοΙεε? - Δε”, :εεε ιειιε "με, εε Εεεε ἱε εἱεεεει ?Με εἰε Πει
Με -Μεεεεεεεεεοεεε ενε:εεε. ΑΠε:ειεεε; :νε:εεε εἱε!ι ἱεεεεε ειε Β:ιιετ
Ιεετε εἱεεεε εἱεΙιτ εε: 8ε|ιεεεε :ε«ειεεε? - Πεε Πεεε:ε:εεεεε εε: Ρω
ε!εειεεεεεε, εοκνἱε εεε Αεεεεεεειι εε: Ηει:ετε, με εεε: εε εΠε:Ιεἱ
Νεο!ι:εεεε Αε!εεε. ΒεεεεΙε ενε:εεε ἱε εειε εεεεεεεεε ?Με εἰε Β:εει:
Ιεετε ΑΠεε ιε Βεν·εεεεε εεεεεε, εει εεε Ρίε::ε: πε νε:ιεεεεε, ειε νο:
εἱεεε: 8«ειεεεε εε Βενε!ι:εε. 8ο Εεε εε:εεΙΒε Με”, εοΙ«ειεε εεε:
ιιΕεεεεε εειεε ΜΜΜ ειπε θείο: εε Ι›:ἱεΒεε, :Με ΑΠε εποε εεε
εεει€εε ΜειεΙτεε εεε Βιιιειεεε νε:ιεἱεεεε :Με
Βιε Ιεε8:ιιεεοε νε:Ι«ιεει: "ε", ειιεε «Πε Πε!ε:εεε|ιεεε εεε: «Απε

εεεεεεεεεεεεεεεε Εεεειεεε:εἱεεε ει: εε: Β:εε2, Με :Με εεει Β:εεεεειε,
μενει! εεε «ειπε Ζεεεεπ νο:εεεειεπεεε ::ε:εε. Βιεεε νο:ειει:ε'0 εε:εΙιτ
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«ιοί ειιιειιι «!«ιιιιιε!«ειι θ:ιιιι«ιε. Ζιι«::ε$ Ι««ιιιιι «Με Ε!ιε!ιϊιι«!ε::ιιεε ειιι εο!«ι!ιεε

πιο, Ώ«3'0:ιε«ι ιια: «Με ειιιειιι ΤΙιει!ε «ιεΙ:«ιιιιιτ Μ από εἱε!ι οιιιιε Ψε:ιε«ε«ιιιε
«!ε: Ε!ι:«ι ιιΕ«ι!ιτ «ιΠειι!ιει·ειι Εκει. Ζ. Β. ενειιιι εε ειι«ειι:ιιιετ ε«ι ειιιειιι
νει·ιι«ιιειιειι ΠιιιΒιιιιε πιιτ νε:ινιιιι«!«ειι «Με ειι«ιε:ιι ΤΙιεΠε. -- Πειιιι Ι««ιιιιιιι€
εε, ειιιιιεΙ Με Πιιινιεεειι«ιε:ι, :σε «ιεεε εἱε ιιιιι Ι(«ιε««ιιι ιιιι«Ι Ζεἱ«νε:Ι«ιε«
:ιι νε:ιιιει«ιε«ι, Μάι Εεεειιεειιιι; νει·ερ:«ιεΙιειι, ειιι εννιεεΙιειι ι!ιιιειι «ιε
ετε!ιειι«ιεε Πιιι«!«ει·ιιιεε ιιἱειιτ Μι ειι««ιε«:Ι«ειι. Βἱε 8««ιιι!ιειι ιιἱειιι, «ιεεε ειε
«!ιι«ιτι:«ιιι ειπε ιιΕι8"Ε«Βε Με ειιιμεΙιειι. Ψε:«Ιειι ειε πιιπ είπικείπ Ιιε!ε!ι:«
ιιιι«Ι ει·ιιει|««:«ι Ιιεί:εΒιι, ε«ι Ι««ιιιιιιιειι Με «ι!Τειιιιιι: Ιει«:Ιιτε: παπι θ«εε0ιιιι«ι:ιιεε.

Θ:«ιεεε Ψ«ιι·ει«ι!ιτ Μ Ιιει «Πεεε: ΙΙιιιε:ειιε!ιιι:ιε «ιιιε:ιενε:ιάειι «
ιι

Βεπιι€ επί
«Πε εΠιιιΠεε εκ «:«ηι«ιιιι ΜΜΜ «πιιπ «ιῖ«ε:ἰιιε¦ρε:«ἱε «:«ιιιεειιΒιιιιιειε ΜΒΜ. -
Πε!ιε: «Πεεειι Ρ«ιιιΙ«ι Ιιεε«ε«ιτ ΜΜΜ ειπε ε:«ιεεε ΠιιΕειιιιτιιιεε Ιιεὶ° «Με
Β:ε«Μειι«ειι. Πειιιιοειι ιιιιιεε εε ἱιι ω:: ι«Μειι ΠΣΠε:ι ιιιιιι«ιεεειι«ι, _ι

ε ετι

ε«ϋεειε «ι:εο!ιειιιειι, «!ιι:ειιι' Ιιἱπωινεἱεειι. Με Ι:ιει:ιι«Μ«ιιι εαπ «ιεε!ιιιΠι
εποε Μπα: »Η «μιιιιι«ιο«μιε «ιριιιι νι«ιε««ι:.“ Α!ε«ι ιι:«ιιιιι Μ: ΡΕιι::ε: «ιιιιειι
θ:«ιιι«! Μι, ειιι ε«ι!«ι!ιεε Ηιιι«Ιει·ιιιεε ευ νε:ιιιιιι!ιειι, «κι εε!! ε: ΜΗ: ιιἰε«ιτ
«Π:εει «Ι«ι:ιιιι«ι!ι ί:«ιεειι, - «ιειιιι κνειιιι «Με Ηιιι«ιε:ιιιεε, Με εεν«·«ιιιιιΙΜι,
ἰιι ίο:«ι ἱιιτε:ιιο Ηεει, Βιιιιιι ε: ]«

ι »Με ειιιιιιεΙ ί«ι:«ιε:ιι, «ιιιεε εε ε«ιεεε:
«Ιε: Βεί«ι!ιι οπειιιιιι:ι ενε:«ιε: - εοιι«ιε:ιι .,«ιιιιιι ρ:ιι«Ιειι«ἱε ε: νε:Ιιιε πιο
«ἰεειἱε°° «Ιε:ιιιιί ε«ιίιιιο:Ι«ε«ιιιι ιιι«ιο!ιειι. «ιιιεε ΐι

ι
ε«ιΙ«ιιιειιι νε:Ιιοτειιειι Πιιι8«ιιιΒε

ειιι Ηιιι«ιε:ιιιεε Εεεε, ενειεΙιεε «Ηε Με ιιιιειΜΒ ιιιιιε!ιε. Πιεεεε Ι«ειιιι Ιιεἰ
εε: ΑιιίεϊιΜ«ιιιε εε: Ηιιι«ιε:ιιιεεε ειιιιτ ΠιεΠ«ιιι ἱιι ειπε: Ψειεε εεε«ι!ιεΙιειι,
«Ιιιεε «Πε Π::«ε!ιιιιιιιΒ «ιεεεεΠιειι εε: Με" «ιιιΠεΙΙειι«ι «πω. -
Με ί«ι!ε«ιιι«ιε Βειιιε:Βιιιιε εε: Ιιιε«:ιιετἱοιι Με: «Με νε:εο!ινει8ειι

«Με «ιοιιιιΙ«ι «ιιι:ιι«ιΙἱε ΜΒΜ ιιι€«ι: «ι:«ιι«ι:εε, Με Με: «Με ε:ε«ε νω
Β«ιιιιιιιειι ιιιι«| :εεε Ε:ιιειιε:ιιιιε «Ιε:εει!ιειι με: ιιιιεειιε ιι:εεεε ε: απ«'ε
«Μερεπσε2ίεπάε εεεε««ϋεπειιι, ια ρω ιιι«:Ιιτ ιιιεΙι: ΟεΒειιετε:ι«Ι εε: θειι
ι:ονει·ιιε, Με είε εε ε|ιε«Ιειιι «πιει εεννεεειι. 8ιε ιιιιιεει:ε μαθει ιι

ι Β:

ιιιιιε:ιιιι€ Βε!ι:ιι«ιιιι ιιι·ε:«Ιειι. νει! ιιι«ιιιε!ιε ιιι€ε:«ι Ηειι«ιιιιι«::ιε: «Πεεειι Ρ«ιιιΙ«ι:

με: «'«ι!ε«ι!ι. Με: «Μάι εε!ι: ιιιι€ειιιιιι ειιΠεεεειι. - Βε Ι«ϋιιιι«ε πο: ιι«ι«·Ιι
€εί:εει ιινε:«ιειι, ενιιιιιι Με «Πε ε1ε«ιιιτΙ«ι «Ιιειιειιε«ιιι«ιιιιε ειιι? - Ψι: :ε«ιειι
πιο Μ: 8εν«3ΙιιιΙιεΙιειι Ρ«ι:ιιι, ι««ιιι «Ιε: «'«ι:ιιιιι «:οιιιιιιιεε«ι:ιε, «ιιι:ε!ι ιινεΙεΙιε
«Με Ο:«Πιιε:ιιιε «Πε νοΙΙ:ιιε«ι!ιι ει·ι!ιειΙτ Μπι, ιιιι«ι!ι ε:Ε«ι:ε«:!ιτε: Ψε:ι:Ιιει€
ω· ειιι;είϋ!ι:τε:ι Βιειιειιεε:ιιιι«ιε «Πε Βιειιειιε επι ε:ι!ιεΠειι. - θΠειιΙιε:
Με Με: «Πε Πιειιειιε «πετ «Μ. ινειιιι εε: Ο:«Πιιε:ιιιε νοπ «Πεεε: νο!!
ιιιιι«:Μ θειι:«ιιιο!ι «πεσει «ιιι:ε|ι Ει·Ζαεσ «ίου «!«ιε««πιειι«Μπι ρι«Μειωι «ὶἰιρειι
σ«ι!ί«ιιιιϋ. «σε. Ργι··:!ιι θ«ι::ιι«Η ιι:ιιι«Ξε «Ιἰερειιιι. Μ. 7

.

σερ. 8. ιιιιι:ι. 25.)
Με ΠΧεειιτιοιι εε: Πιερειιε ιι

ι «Με ε:«τε:ιι«ι ἰει ιιΒιιι!ιε!ι ιιιι εἰε!ι ιιἱεΙιτ
ειιι Ρι·ίνει-, ε«ιιι«ιε:ιι ειιι «ΐ#'επ!ἰἰε|ιει· Απ. ε«ινι·ιε «Με Πιειιιιι«ιε:ιιιιιε εε|Ιιε«

ιι
ι

ί«ι:«ι ε:«τει·ιι«ι «Με» «ιιι«ιειι ιιιι!ιΙιε«ι εε«ι!εειιιε Μ. Πε εειιϋΒι «ιειιιιιεε!ι
εκει. «ιεεε «!ε: Β«·ν«ιΙΙιιιιΤ«ε|ιιι€ιε θι·«Πιι«ι:ιιιε ιι:ἱνε1ἱ:ιι «ΜΜΜ, ε: «ὶἱειιειιεἱι·ε
Μει·ιιιιι, -- Με: «ιεε:ετι:τ. Με [Περειιε εει ειιεε«ιί'ε:τι;;ειι; - Με: «ι«ι«ι|ι
«Πε Αιιεΐει·ειειιιιε «·«ιΙΜε:ιτ ιιι «!«·: Μιε««:|ιτ, ιιοΙ«:|ιε Με ιιἰ«ιΜ «κι ιιιιιιιι
«πω». Επι Με «Με τείι·Ηίε|«επ ΒΗΜΑ· «Με «ιεε:ει«ιιιι «ιιειιειιεειιο:ιιε ίπ
[Μπα ρι«ϋ|ί«.·π Μ:: Με Πιερειιε ειιι από «ΠΠ εοπιι« «Με Ηιιι«Ιει·ιιιεε Μ".
Ν«ι«!ιιινειι«!ἱἔ Με: «·-ε «ιΠ'ειι!ιιι: πι: θι!ιιι;!«ειτ :ιἱεΜ. Μ" «Μι Β:ιιιιΠ«·ιιι«πι
«Με Πε«::ετ |'«:«:!ίσε7ι «Μισο ιιιιΙιΗεἰι·« εεἰ. πιεσε ει” "Με «Με Ι·Ε:Ιεεε
ιιιι«! Με· ει:: ίε«:0εειιειι Ρεϋ!ἱεε«ἱ«ιιι Πε: Πιερε:ιε ιιιι «Πε Β:ιιιιΠε«ιτε «Πε

«:«ηιιιΙε ιιι«ιεειιι«ιειι εειιΠ«ιεειι Με: ννιεύει·ΙιοΙ«, ε«ι Μι:ε εε: Ιιι«·εε8 ΐοι·ιιιιι



438 Β ο ιι ο ο ιι: Αιιιοιοιοοιιο ιια Βιιο4ιοροιιηοοαοαοιι.

1ιοιι· ονοι Βοοοιιοοιι. _ιοιιοοιι Μο ΟιιτιΒιιοιι ιιοι· Πιεροιιο οοιιαιοΒ ιιιοιιι
ιιι ιι'ι·οοο Βοετοιιι. (Ργιιιι. (ιοι·ι. Ιω. «οι. το. 8. οορ. 1. ιιαιιι. 45)
Ψοιιιι Μο ιιιοτιαοιιοιι ι'οιιιοι Βοοιιιιιιιιι: 0αοιιοοοαιιιοαο οαιοιιι οιιιο

8οιαι οοραιο οοιιιοιιο ιιιιοι· οιοτοιοο ιιοΒιιο, οοιιιροι οιιιιοικιαιιι οοι:

ο) αιιαιιι ΒοΒιιο οι, νοι οκ οιιοιο, νοι οι: ατιοααο ροιτο, οαιιι ιιιιοιι
· ιιοιιο ι'οοιιιιοιιιιι Μοροιιεοτιοιιοιιι, αοοιιο;

Β) ατιαιιι οιοτιιιι οιιιοιοι: ιαιριοοοιιοτο, νοι οσα." - οο οιοιιοιι οιοιι
Μοοο Βοιτιοιι πιο κιοιιιιιοοιι ιιιοιιτ Βιοιοιι. νεοι Μο εαΒ ο 8οιιιιιιιιιο ιιι
τοιιτιοιι, νοιιιι πιο νιιιιιιοιι νοιιιοιιτιοιι ναι, νοιοοιινιοοοιι, οιιοι· ιιι Μαι
ι)ιεροιιο-θοεαοιι ποιοι εια8οοο82: οΒοοαο τοαιοιι ορο ι”οοιιιιοιιΜ Μοροιιεο
οιοιιοιιι, :ιο οιιιο Μο ι)ιεροιιιι ιιιιιιαιοιι αιιιςιιιιο ααα ΒοιιοιΕ ω Βιιιοαοιαιιο
(ροι·ιιιιιο ναιοιο). (σα. ιιοιιοτι. ισα. οοιιοι. Ροετοι Βοιιαο. 5. 42.) - ιιι
τιοιιι εαΒ Β οοιιοιιιιτοιι οιιιο Μοοοοιι, νοαιι Μο ωραιο οινοΒιιτ, Μο ιια

ριοοΒιιοτιο οΒοι νοι·οοιινιοΒοιι απ, “ιια νοιι οιιιοι Πιι€ιιτιοικοιτ ιιοι· Πιοροιιο
ιιιοΒι Μο Βοιιο οοιιι. Ψοιιι οΒοι· ιιιαοο ιια αιιοοιιοΒιτοιι Γοιιο, νοιιιι
ιιιιιιιιιοιι Μο ιιιιριοοοιιοτιο ιιιιοοιιιιοιι οιιοι· ιιι-ιιιωιιιοιι ιιιιοοιιι: ναιιιο, Μο

Πιπροιιο ιιιοιετοιιο Με αιι€ιιιιο οιι€οοοιιοιι νοιιιοιι, νοιι εονοΒιιιιοιι Μοοο
οοαοο, οΒοιοιοιι οπο: οιο ιιιιοιιο, ιιοοιι οιο ιιιιραιοινο Μοροοοιιοιιιο ιππα
ιιοιιιιιοιι Μ. (σο. Ργιιιι. (ιαι. ιοο. οι. ιαι. Ι. σειρ. 1. ιιαιιι. 10.) -
Ψιονοιιι οο ιιαιι ιαι Μο Βοαιιιιοιιαιιο :ιοι· ΒοοιιιοΒο «οιιιο οιοοιιοιιιτ,
Μαιο ιιοι· Παιοιοιιιι Μι· ιιιιριοΒιιοτιοιι, νοι'οιιι οι οιοιιοι ιοι, οιιεοεοΒοιι
νοιιιο, ειο Μ: ιιοΒοι ιιοοιι ιιι ανοιιοιιιοΒοιι οιιιιοι διοοεο ι'οιοιοιιτ ιια
ΒοοΒοοιιτοιι. -
Βιο ι”οιοοιιτιο Βοιιιοιιιαιιο Μι· Ιιιοιιαοιιοιι Βοοιοιιτ οιοιι πι' ιιιοιοιιιοοιι

ι)ιεροιιιιίιιιιο, ιιι νοΙοιιοιι Μο νιιΒιιοιι οιοι€,<;οΒοΒιο ωραιο ιιιοιιι νοιιι οιι

οποιοι νοιιιοιι ιιοιιιι, οιιιιο Μο Βιιι·ο τιοι Βιοατιοαιο $α νοιιοτοοιι. Πει
νιιιιιο οΕοιιΒοι ιιοιτ οοιιι, νοιιιι Μο τιοτικιοιιι Βοαναιιοοιι νιιιοιι, ΜοοοιΒο

ριο ίσιο οκτοιιιο ιαι οιιιιιοοιιοιι. Ζαι ιιοΒοιιι ιιιιιιαιοιαιι€ νοιιοιι νιι ιιι
Μοοοι Βοοιοιιαιιο Μο ι'οιοοιιιιοιι ?Πιο αιιτοι·οοιιοιιιοιι.

ο. οι Μ: οιιιο ιιαοριοιο οοραιοο οιιτοιοιιιιοιι,
Β. οιιιο εοιοΒο ιο: ιιιοιιτ νοιιιοιιιιοιι οιιοι· νιι‹ι τιοοιι Με θιαιιιι ιιιοιιτ

οιιοοιιιΒιι€
ο. ενιοοιιοιι ιιοιι Ναριαιιοιιιοιι Βοοιοιιτ ονοι οιιι ιιιιροΜιιιοιιτ, ιοιιοοιι
Μ: ινιοοιιοιι ιιιιιοιι ιιοιιιο ωραιο νοιοοι'οιιοιι, νοιιι οΒοι οοιιοαιιιιι:
ιια,οιοιοΒ «Με ιιιιροΜιιιοιιιααι οιιιιιιιοιιο οι; ωραιο ιιιιοιτο.

ο) ΙΜ Μο εαοριοιο οοραιοο νοιιιιιιιιιοιι, σο εινα, «ιαεε Μο ιιι ιιοιιι
ι)ιοροιιοοοεαοιι οιιοοιιιιιιτ νιι‹ι ιιι πιοι μια οΒιιιιοΒοιι Ποιοι: Οιοποιοο ιαι
ι”οιιιιιιοιιτοι ιαίοι ει: οοιινοιοοιι οαιιτ, αι ιιιτιο οπο Μι οαοριοιο οοραιοο;
80 «πιο οα, νιο Μο ιιιοτιιιοιιοιι οιιιιοατοι, ιιιοιιτ ιιιοιιι· ιιι ιιοιιιιιιοιιιαιιι
ιιοιιοιιο Μι· Ναριαιιοιιτοιι οοιιι, νοιια Με Μο ωραιο νιιιιιοιι Βοιιοιιιιοιι.

Ψοιιτοιι οιο Μοεοο ιιιοιιι:, εο νιιι·ιιοιι Μο ιο ιιαοοιοοιι ιιιιιεοοιι: (ιιαοριοιο

οοραιοο) ὅσοι! /”ιιίω, απο ;ωοιοιιιο οιιιο ροοικινο Πιινοιιιιιοιτ νοι·ο. Βοιι
ιιοιιιιιοοιι Μο εαεριοιο οοραιοο ιιι ιιοιιι (Βοοαοιι Με Πιεροιιιιοιαιιιι οιιοοιιιιιιι
νοι·ιιοιι, οο ιιοΒοιι Μο Οιοιοιοιι Μο ωραιο ιιι _ιοιιοιιι Γοιιο ιια οιιοΒιιοιι.

Β) να οοιοοιι ιιιοι ιιοιι ιιορροιτοιι πιο οΒοιοιοιι Μο ωραιο νιιιι
ιιοιι οιοιιι”οιιιι, ιοτ Εοιιιο ειαεριοιο οιιιοτοιιιιοιι, οο Μαιο Μο Ναρταιιοιιτοιι
οιαοοοιιιοιι οιο αιιιοτιοιιιοιτ Βοιιοιι; -· οιιοι Μο νοιιιοιιιιοιιο οαοριοιο νιιτι
ιιιοιιτ Με Βιοροιιοριαιιιι οιιοοι'ιιΒιι. ιιιι οιοιοιι πιο Ιοιιιι ιιιοιι οι: ιιοιι
Βιοαιιοατοιι Ποιο παιιιατιιοιι, ριο απο οιιιοιιιο ιΒιο Βοιιοιιιιο πα ΒοΒοιιιιοιι.



Ει·ιιιι€ειιιιις πει· ιιιπιειι·. ιπετι·. ν. 15. 8ερι. 1858. 489

Πιε εοριιιιι επι πεπιπεοιι ιπ πεπι θεεπειι ρι·ο ι'οι·ο ειιτει·πο νει·εοιιννιεεεπ
ιιππ ιπ ειπεπι πιιπει·π ρι·ο ι'οι·ο ιπιει·πο Με ΑππνειεππΒ πει· ιπειι·πειιοπ
ιιιΙεριι·ι.
- ιιπ επνειιεπ Μπι ιει πιεεεε νει·ιιιιιι·επ εειιοπ εειιι· ιωπιιιπι.

.Περι πει· νωπειι πει· οοριιιε νοι·, νιεΙειιει· ιπ πει· 'Ι'ιιιιι πιιιιει·ιειι πε
μπει Μ, επ Μπιτ πιω ιιεππι ποοιι εερειι, πιεσε πιε οοριιιιι πειιειπι
εει. Πε Πιεει ειοιι πιει· ε" εννειιε νοπ πει· ιπειι·πειιοπ νοι·ρεεειιιερεπε
Αιιεπνερ, πιιπιιιοιι πεπι θεεποιι ρι·ο ι`οι·ο ειιιει·πο ειιιεπ νει·εειιιοεεεπεπ
Ζπιτει ιπιι πεπι θεειιιιιππιεε πει· εοριιιε ιιειειιιιι€επ, κιι·ιππωπ ειπριειιιεπ.
ε. Οοπουι·ι·ιι·ι :πιτ πεπι επνιεοιιεπ πεπ Νιιριοι·ιεπιεπ ιιεετειιεππεπ Ιππ

ρεπιπιειιι ειι€ιειοιι πιο ιιιιιιιιιιιε επ εορπιε ιιιιειιπ ιιειιιιιι ειιπι εοπεππ
,=.ιπιιιειε ιιιτει·ιπε ρει·ιιε, ιιππ πι πιεεε, Με εεννϋιιπιιοιι, πει· πεπι ειπεπ
ΤιιειΙε ιιεΒιιππι, εε πνιι·π ειε τεεειιπιιεειρ ιπ πεπι Πιερεπεπεειιοιι με ίσιο
επτει·πο νει·εοιιπνιεεεπ ιιππ «πιει πεπ Βειειιτνειει· ιπ ίσιο εοιιεειεπιιπε

πεοιιιιεεπειιτ πνει·πεπ πιιιεεω.
ιιι ιιιιειι πιεεεπ Μπι ιει θιεπνιοιιι ιιι ιερεπ επι πεπ πορρειι:επ

_ Ππιειεππ, 1) πεεε πιο οοριιιε πρι· Ζειι ωεπιρε!επε πο: [πιο :πιει βλεπω,
2) πεεε ειε ιιιιει·πιεε εκει πιώ! ει·πιείεύει· πι'. - Ιει πει· ει·ειε Πιπ
επιππ πιειιι νοι·ιιιιππεπ, εο ιιιιππ ιιιιει·ιιωρι ειπε ἔιιιιἔε Πιερεπε ιιι ι”οι·ο
ιπτει·πο πιω: ει·νιιι·ιιι πνει·πεπ. - Εεεει ειειι πιε εοροιε, οὐρἰείειι παπι
μιλάω, ρι·ο ι'οι·ο επιει·πο ιιεπνειεεπ, π. Β. πνεπεπ πει· Βοιιπνεπρει·εειιείι,
ο οπει· πιει! ειπιΒε ιιιπ πιεεειιιε πνιεεεπ, οπει· νει·πιιοιιι: ιπιτ εεπιιρεππεπ
ν. ιππιοιεπ νοι·Ιιερι; εο ιει σιι·ιππεππ επ ι·ει.ιιεπ, πιεεειιιε ιπ περι θεειιοιι

ρι·ο ιοι·ο επι:ει·πο επ ειιεΒιι·επ, οπει· ποειι πεπ νοπ πει· ιπειι·ιιοιιοπ ιιπ

Βερειιεπεπ Δι18πνι38 :ο πνιιιιιεπ. ιιππ εο ιπειιι·, ειε πω", πει· νοπ ειπεπι
ιιπρεπιπιεπι ιζειιπιπιεε πω", ιπι (ιιεπνιεεω νειριιιειιτει: πι, πανω Απ
πειρε επι πιπειιεπ. ·εοπιιιει ιει εειιοπ πει πεπι Μιιπνιεεεπ πνεπιρει· θει'ειιι·
νοι·ιιεππω, πεεε σε θοριιιε επιπεειιι πνει·πε. ιιι πιεεεπι ΡειΙε πιιιι·πε
ειιει·, πο” πει· ιπ ίοι·ο ιπτει·πο ει·ιιιειιιω Πιερεπε, πιε Με πιο ειπε ιιπ
ειπε ιιειιεππειι πνει·πειι πιιιεεεπ.
Βετεω πνιι· ποειι ιιιειιει·, πνεε Ρνι·ι·ιιιιε Οοι·ι·πποε πω· ιιει·ει·ιιι;ε

?Με ειι€ι: ,.οπε επιεπι ερειιππιπ ω, ει ιιιιι·ιι ιιπρεπιιπεπιεπι ιπ
,πρωι πρεπε πει·ι·πιππι ετ ρει· ι:εειεε ιεπι ρι·οιιειππι. 0ι·ειοι·εε ιιιιο ιπι

-,.ρεπιππειιιο οεεπιπο ιπ ιιιτει·ιε ποπ ειιρι·εεεο, ευρω· «πιο ιιιιεπι πιερεπειι
,,ιιοπεπι οιιιιππει·ππι ρει· οιιιοιπιπ Βιιοι·εε Ροεπιιεπιιει·ιεε ιπ ι'οι·ο εοπεοιεπιιεε
,,ιιιιιτπιπ, πειιπειιπιπι·? - Νιιπιοιιιπ ποπ οιιετιιπιε πιοιιι εΙεπεπιε: ει ρι·εεεε
,,νει·ιιειε πιιι ι·ερει·ει·ιε - ει ρπι·οοιιιιε νει οι·πιπει·ιιιε εοιπι Με ιπιρεπι
,.πιεπιπιπ οεειιιτπιπ, ει θι·ιιιοιεε ρι·εεπιοιι οιιιιιιιιει·ιπι ιιππ ευρω· εο επ
,,ρεπεειιοπειπ ιπ ι'οι·ο εοπεειειιιιιιε, ροεειε ρει·ιιιιιιειε εεε ιπιιιι·ιπιοπιιιπι
,,εοπιι·ειιει·ε.“ -
,,ιιι ειιιιπινιε νιπεειπι· πεπειινε ι·εεροππεππιιιπ επ ω, οποπ ιΞεοιεειιι

.,,επ οιιιειο ιεπετιιι· ιπνεειιΒιιι·ε ιπιρεπιπιεπιπ, ρω· ται. ιπ σερ· ιιπ. πε ειιιιιε.
,,πιερεπε. - πιιιιιοπιιππε πω» απ: πιτωππιπ, Με ει ειιιιιπ ιπ ρι·ειιι
,,ι·εεεριππι. Νειιι οπιπι ιρειιπι πιπιι·ιιποπιιιιιι νει·ε εοπτιπιππιιιι· νιροι·ε πιε

,,ρεπειιιιοπιε οιιτειιιιιε, ποπ ροεεει οι·πιπει·ιπε ιΙΙοε ρι·οριει·επ ιιπρεπιι·ε, ειιιπ
,,οοιιιπι Πω περι εοπιιι€εε ειιιοιεπιιιι·. Πιιπε ει πιιιιιιε πωιιπιιιιι ιπ ιπι
,,ρεπιιπεπιπιπ οσωιιιιιιι εοι·πιπ ρει·οοιιο νει οι·πιπιιι·ιο. οιιεπινιε ιιιιε εεε

”ε0ι·πιπ πιω εοπετει πε Με ιπιρεπιπιεπτο, εἰ είε είπω εεπειει πε πιε
,,ρεπεα!ίοπε ιιι @το ι·επεείεπιιαε επιεπω, ροεειιπι πιεειπιπιει·ε, ιιι τειιτει·

ι,,εωρειιιι πιιιιι·ιιποπιιιπι εοπιι·ειιεπι. Νιιιπ Με επ οίιιοιο ιεπεεπιπι· ιιι

.,,νεειιρει·ε ιπιρεπιπιεπιιι, ιιι ενειιιι, πε ιιπρεπιιι εοπιιειιεππο πειιπειιιιιιι;
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,,ο! επι ιιπ π! ποπ ιοποπιιιι·, ιιιιιππο απο ιπποιπ!. !!Ιοει ο!!ειιπο οποιο' οοπ
,,!ι·ιι!ιοτο ο!! π!εροπεπ!!οποιπ !οπι οΜοπΕπιπ !π !'οι·ο οοπεο!οπι!οο. Πο Μπάκα
,,!!!ι. 3. πω!» 15. ποπι. 14 ειιο.°°
,,!π ιιιπιοπ !πτο!!!Βο, Με! π!!ιιπ!ε ποπππο!πνοι·!ι !πιροπ!πιοπιιιπι Μπιο

,,πιοπ! οοι·οπι πιιι·οο!ιο που οτπ!πιιι·!ο; οιπο τυπο, οπο! πεπο!!ιιιπ ο!!'οοιππι
,,ιι!ι ιπι!!!!οππι; οι! ιι!!οι·!οι·ιι πιιι!ι·!πιοπ!! οοπιι·ιι!ιοππ! πισω!!! πι!π!πιο ποι:οε!,
,,ποποο π!εποποπι!ο !π ιι!ι·οοιιο ίσιο οιι!ι!!ιοιιιιιι·: ιιιι!π!πιιπο ππι·οο!ιιιε πω,
,,οιι! απο !πιροπ!ιποπτππι !πποιπ!!. οπιιι!πο ιοποιιιι· !!!ππ πο!'οι·ι·ο οι! οι·ι!!πιι

,,ι·!πιιι, που ιιπ πο!ο€π!ππι ι!!εροπειιι!οπ!ε ο!ιιοπιιιο π! ιιιι·οπιιο ίσιο. Β!
,,οιιπι ι·οππιιπιιιι· πιι!!πο !!ιιει·ιιο π!εροπεπιἱοπ!π !π ίσιο οοπεο!οπι!οο ο!!
,.ιοπιιιο προ: οοοπ!ιο !ιιιροπ!ιποπιο, πω! !!ι!οι·ιιιι !π ιιιι·οοιιο !οι·ο !π !'οι·πιπ
,.ρει·ίππωα!επ οΜ!πο!ιιιπι; νο! ε! πιι!!πιπ πω! οιπο! !ιπροπ!πιοπ!πιπ, Με!
,,!!!ιιπ, οπο!! πιο!! απ! οοοπ!!ιιπι. !πιροιι·ιι!ιππ! !!!ιοι·ιιιι !π ίοι·πιιι οτπ!ππι·!ο.
.,Νοιι οπ!ιπ ειι!!!ο!ι. !ιι !ιοο οιιειι, οπο!! Ροι·οο!ιπε οπο! Μπι θι·ιι!οι·οιι ο!!
,,ι!ιιιι!εεο π!εροπειι!!οιιοιπ πιο !'οι·ο οοπεο!οπι!ιιο; παπι οκ οπο ιι!!ιιιι!ε πο
,,πιιπο!ιιν!! ο! πο!! !πιροπ!ιποπ!ιιιιι οι:οιι!ιππι, !πιο!!!Β!ιοι· !πι·!π!οο πειιιιπ

,,ο!πεεο . . ο!

,,0ιι!π ιιιι!επιι πιοποιπ!οοπππιπ επι, ε! Οπιτοι·οο πιο! ιι πω!!! !πιοι·ι·ο
,,Βιιπ!πι·, πο Μ!" !πιροπ!ιποπιιιπι !π !!ιτοι·!ε π!εποπειιτ!οπ!ε πιιπ !π πιι·οιιιιο
,ποιο ο!ιτεπ!!ε οηιι·οεειιπι, πω! ιιιιοπιιο οπο!! !πιροπ!ιποπ!π!π, οοοιι!!πιπ
,,!οιποπ, οποιοι· οπο οι!οπι ο!!!!πποι·ιιπι π!εποπειιι·! !π !”οι·ο οοπεο!οπ!!οο
,.1ιιπιππι, τοποεπιιιι· ο!ποπι !πι!!ο! !ιιι!πεπιοπ! !ιπροι!!πιοπιππι οιιοιι!!ιιπι πιο!!!

,,!`οειιιι·ο. - Ε! οπο: ποπ ιοποπιπι·; ποιπ !π ἰπηιοπ!!ποιι!πιπ ιιποο οπο!!!
,,τιιιιι Μ, π! ιιπ!!ο πιοπο οι·ο!ιιιτ! μα!! @ποπ οπ!ποιιι ν!ππ!οιι! απ!!
,,Ιοοιιιπ, σ!νο θι·πιοι·οπ νοΙ!πι οοπιι·ο!ιοι·ο πιιι!ι·!ιποπ!ππι οιπ!! π!εποπειι!!οπο
,,επιιοι· οοοιι!ιο !πιροι!!!ποπτο ιοπιιιιπ, πιι!!ο ιι!!ο ρπ!!!!οο οιι!ειοπιο, ε!νο
,,οι!ιιπι οοοπ!ιο οππι ιι!!ο ιιιι!ι!!οο οοπιιιιι·ι·οπιοι παρει· οπο επι !πιπο!ι·ιι!ο
,,π!εροπειι!!ο !π πιι·οοπο πω; ποπι οι!ιιιπ !ιι πω! πιιεπ οι!! οιιποπι κοπο.
,,Ει ποπ ιπ!ππε πι!!!ιοι· μ·ιιππι!εο!ε ιιπποππιιιπ ρπ!ον!, οποπ ο!!οπι,

,,ε! ποιιιτ!ιιιι οι: πιο!!! οοπιιπ!εε!οπο, νο! !ρεοιποι !ι.ιποικ μι· οοπ!'οπε!οποιπ
,,!ροοι·ππι Οιο!οι·ιιπι απο! οσε ποιοπτοε !πιποπ!ιποπ!ο οιιιιιι!!ο οι οοποπ οιο

,,π!εροπεοι!οποπι !πηιοιι·πιιπο !ιι !”οι·ο οοποο!οπι!ιιο, ποιου!! ποιετ!πε ν!!!
,,!ππο1 π! ποπ οοι!!ιοι·ο, πιιπ οπιποποι·ο (Μειωσα. π! !ποοοπ!, νο! !π !πι
,,ροπ!πιοπ!ππι περι!!! πιοππο ποιμι!νοοπτ!οπο, ποπιπο ποοπππο !πιμιπ!ιποπ
,,ιπιπ, π! πιοπο !ιπροπ!ιιι. απο π!εροιιειιιιιιπ ε!! προ: πο.
Απ. θ. Π” Ζιισιιιπιπεπνι·ο!ιποπ ποι· Βι·ιιιιι!οπι:ο ινιιι·πο !ιο!πιππι!!ο!ι

οπο!! νοπ ποιπ Οοπο!! νοπ 'Ι'τ!οπι πο”. 24 οπο. Ι. πο το!. πιοιι·. ιιπιιιι·
ΜΒ!. Π!οεο Μπεει·οΒο! πιοο!ιιο πιιπιπ!ει απο!! ποεει!ιο!!ι πο!!ινιοιιπ!Β οι·
ειο!ιο!ποπ, πιο!! π!ο !!!!!ιοτο Ψο!πο, πι Με!!! ποι· εποπειι!!π πο μ·οοεοιιι!
ο!πο Επι! ο!κιιπο!ι!!οπεοπ, ποσο !ιιιιμ πιιο!ινν!ι!ιοπ ιπιιεειο. Επ ως απο
πο!!! θι·ιιππο π!ο θο!”ιι!ιι· πιι!ιο. πιιεπ π!ο νοι·|ιι!!ιοπ πο! ιι!ε Ε!ιο!οιιιο ω!
ιι·οο!ιιοπ. Ι!! πω· Π!ϋοοεο ΜΙ!πει.οι· εο!ιο!πι π!οεοε πω!! !ι!πποι·ο Ζε!! πω!!
Μ! ιπο!ιι·ίπο!ι νοι·Βο!ιοιππιοπ :ο οιπο. Ψ!ι· οοποπ ο!π ποοι·ο!ιιιπ ενποπο!ο
νο!!! 4. Ποιο!ιοι· !'749, !π ννο!ι:ΜΜ εε !ιο!ιιιιι: ,,οιιιπ οι! ποι!ι!ιιπι ποο!ι·ιιιιι

ποινοποτ!ι, !π ιιιι!!ιπεποπι οπο!! ποειιι·ιιο π!οοοεε!ει !οο!ε ροει!!'οι·οπι οιπ
ιιιι!!ππι !ιπιπ!πιιπι ιιπ!πι!ε απο !πε!πιιιιεπο ορ!π!οποιπ μ·ι!!”οοιιιπι, πιιπ !!!!,

οι!! 001!!;Π!0!!3 εροπειι!!!ιπε πο !ποιιππο πιιιιι·!ιποπ!ο επι! Μοπι ποι!οι·ο;
οποιοι!! πω: πο !ποιο !π πιο!!! Εοο!ειι!ιιο ποππιιιπ οοπιι·ιιιιου!πι, π!!ι!!ο
που!" πιο "πιο οοι·οπι Ποπ οοιι!πΒοε οπο!! οι οοπ!πε!! Ιοο!!ιπε· ν!νοι·ο πι!
!!οοι·ο, πιιιππιι!ι!Ι! πιιπ! οι·ι·οι·ο πει·επιιε!.“

- Β!ο εο!!οπ, πιο!!! πι!! Η!!Εο
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ασι· αναιιιισασα θσνι·αιι, ασιι·σαιιι ααα στα αιιαα αοιιαιιι·ι: α·αι·ασιι, ινσαα
αια σιασ €σι·αααισ, νοαι θσιισι·αινιααι· αα ασαιιιαιασαασ αια ια ααι· Τι·σα
ιιααε νσι·ιιαι·ι·ι ιιιιιισα.

Βια Ζαααιαιιισαιινοαασα ααι· Βι·ααιισαισ ω· ιιασαααι· αιαατ αιιιαα ασ
αιιιιαι Πα· αισ Βιιιιισαασιι, αοαασι·α Βιαι ια ιιιαασασα ιαιιαι ααιια Αστ
ασι·αιαιι. Βσιασα Μ" αισασι· σια, ινσαα αια ινιι·ιιιισασ ωραια οασι· ιιασιι
αια ιιααιιιαιο σοιιαιασ Ποσα ι'αιαα νοι·ιισαι. Ψσι·ασα αια Καααιαιιιαα ααοα

αοσιι ασ σι·αατιισα ααι·ιια σι·ιαασιι, αιιαα αια Ψισασι·αοιααα· ααι· ωραια μια
ιιιἱαααει ιιι·σιισα αια ΠιιΒιιαΒιισιι ααι· νσι·ιαιιαισα ι)ιαιισαα ασνιιιι·ιισ, αει ισασα
αια ιιιιααα ααι· εισαι; θσννισατ πι' αισασ ιαιαιααααα8. Βαισα ααα Ζαααια
ιιισαινοαασα ιιοιιιιιισα αια ανα·ασι· και· Βααασ, ινσιοασ ααιιιι ασἱ ασι· Εισ
σαασα αια· ι)ιαιισιια νσιαοαινισασα απο, αια ιιισατ αια Ηι·ιιαια αοσαιααια
αα νσι·ιιαασι·α ααα αισα αοσααιιιια Κοαισιι αια αιιι.σασα.

ια αατ ασααααια ααι· Ρι'αι·ι·σι· ααι' Τι·σαααιια ασα Ζααιιαιιασαα·οιιασαα
ααι· ιιι·ααιισαισ ι·σασιαιαεαια αιιασαιααι αια ασαισιισα, ασια: σι· ααα ι)ιαιισαα
Βσαασιι σιαι·σισαι, ασπισααιι€εννσιασ ιισνοι· σι· ααι· Ρι·οσιααιααοα ασαι·σιισι.

Βαι·σιι σοαασιιασαισ Ρι·ιιιιια ιαι ια αει· ιιἱεαἰ€σα ι)ιασσασ ασαα αασα αια αια
αΙιεσαισιασ ααα σαιαιααασα, αααα αιισα ααι· ιιιι·ιιαιισασα Δαιασιαααα ασε
αισι·ιαααιαασα, ανια αιιισιισ ιιαια Ζνι·σειι ααι· Ρι·οοιαιααιιοασα αιαιιιιαασι, αια

ι.ισασι·αασαισα ααα σιασα Τιισιια ια ασαι Ηααασ αεα ααασι·α, νι·σαιι αασα
ααι· ασααοαανιισιασ, νσι·ιαισασα Μια. -
Βσι ι)ιαιισααασαασασα ι”οι·ασι·τ αια αιαιιααιιισασ Βσιιαι·ασ, ανια αια ια

αιι·ασιιοα "μ, σιασ ιιαααι·ασαΙισασ Ασααασι·ααα ασε Ριαι·ι·σι·α αιιι·αασι·,
α) σα αια Βι·αατισατσ αααααιαισα,αανοαιιι αειασιιι

α) κια :ασ αααιαιιιιι· 8σιι·σααι ισιισα ααα αια ααι· Βασ εσιι·σαιιι ισασιι
πιοιισα.

ιισιισι· ασα ιιααατ ααα α. νσι·ιιιααι ιιααιι ααι· ασια αιιιια ια ασα ασ
ασασαασα Ι·'ιιιισιι σιασ Ασααιισι·ααις. -- ΙΜ· Ραααι ααα α, ἱαι αισαιι ασιισα
πια ι·)ιαιιααα ααΐ αια Βιαιισααει·ααασ. Αιισι·αιιιδα ιιααα ααα ιι·σινιαιιιασ
Ζααααιαισαιικιαασα (ιισι·ιααιαια νοιααιαι·ιααι ιααοααασαιιασ) σιασα θι·ααα
αα Πιαιισαασι·ιασιιααα ααα ααασασα; αιισια σα αϋαασα αι·ιιισιισ σ.ιασι·
ιααιιαα-νωιιιιααια νοι·ιισεσα, αι·σισασ αια Ζααααιαισαινοαασα, αισαα σα
αασιι Μι· ααι·ιιισ αια ααι”ασασασα αι. αοσα Πα· αια Παασι· ιιασασι· ι'αατ
αανσι·αισιαιισα αιασιισα. Ζ. Β. αει· Βι·αασι· ασα νσι·αιοι·ασασα Μαιιασα αατ
ααα Βσσατ ααι· ιιοιι. Εσιααασαι; ααΐ ασια (.ιοιοαιιισ ω ααιωιι. Οασι· .ισ
ιιιααα ααα ααι' ασια (Μια σἰασι· Ψιιινισ αισ Οσσοαοαιισ ααα αια" αισα
αια ασσιαασισι· 8ισιιισιιι·σα·ι· αισαι ααασα.

Βια ιααιι·ααιιοιι ααισι·αιιαι ααα ααα Ζαααιιιιασαιινααασα αιαιιι αιοιια
ααι· αιιισαιιισιτ, αοαασια αασα ασι Ταασ. ια Μπαρ; ιιαΕ ι.σιαισι·σιι @αι
σα ισαιισιι σιαασιιισ ασι·σσαα”σιαα·ισ Αααιιιιιιαισα. Βοιαιισ ιισασα ασιιοα ια

ασια ιιασα αιι€σίααι·ισα ιαιιιαι. θασαιιαι· ιιιαι·ασ σε πα αι·οαασ Νααατασιισ
αια ααα ι'ααι·σα. νι·σαιι ιιασιι αισι· αισ Τι·σιιααιιι; ασι Τομ: ασΓοι·ασι·ι ναι·
ααιι αοιιισ. - Ποααοσα ιιιααα αασα ια αιιισιισα αιιαα ααιισ Βατιιαιιιατ σαι'
αια ιααισι·ισιισα Νιισαιιισιισ αια Τι·σαιιααα ασι Ταα·σ ναι·8σασιιιισασα ααι·

ασα,ατι :ιιι ααα Ζαααιιιιιισαασια σια ιισι·ιααιααι ιιι·οικιιιιιιαι ιααοααασαιιαα
ιιι αισιι αι:αιισααι σα" Αση.;ει·αιαα μια. - Τα σιαι·αι Πιηισααίαιισ ααιιαι·

ιιιιιαα αι·ιιαα αιααιιαιια ναι· σε ααι· (Ματια ααα αι·ιαασαασα θι·ααασα

εσαιαιισι ανοι·ασα, νααι·σιια α" Τιιασαασιι ια ασια Ι·Ιιιαασ ααα θι·αιοι·α.
ααα ασια αια ασι·σιια ωραια ασιιαοεσα ααασ ααα πια ασαι αια αι·ιινιαα
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νει, ει:: ε:ι:ει:επ. Βιε Βε:ε:ιε ειπε ιπάεεε πιει:: ά:::·ει:ι' ειπι ει:: :ει::ι
ι:ι::ε: ,,θερε:επ:ι::, ι:ι:επι:εεπ: ε: :εάεεπι." ι)εε θεε:ιειι εοιιιε ειει: ε:ε:
άεππ ε:πει:ε:: :νε:άεπ (:εάεεπ:), ::νεππ ειε, πει:ι: ε::'οιε:ε: Τ:εππι:πε
ειιοι: πει Τεεε, άι::ει: Βιιεειιι:ιιπΒεπ άεε Αε:Βε:πιεε εεειιι:π: ι:::::επ.

Αά. Δ.. ιπ Βει:::ε επι' άιε Αππει::::ε νοπ ι)ιεπεπεεεεπει:επ ιιι:ά π:
άε: Ρ::::::: οι: Βε:'ει:ι: άι::ειι ει: ε:ι:εεε Μιιάε, οι: άιι:ει: ει: 8:ι:εεε
8::επεε. Μεπει:ε ΡΕε::ε: ιεΒεπ επι' ει:: ε:ιο:άε:ιιει:επ Βιε:ιεπεε:ιιπάε,
πε:πεπ:ιιι:ι: ::νεππ ει:: ι)ιεπεπε πι:: ει:ιε ιιιεει:ϋιιιιειιε Μ, ει:: ει: ενεπι€
θεε::ιειι:. Πε: Βενάι:πιιι:ι:ε Μει:π με:: οι:πει:ιπ, ει:: Βεει:ε εει ει: 8ι::,
ν:ιε ει:εε:ιιεπ, :πππ εειπ θεεπει: πι:: ειιι':ιεεε:ε: ιιι:ά ει:εεεει:ιει:: πι::
-ιπει:εει:πάε:ε, :::επι: ε: άιε'Ι'εΧε πω:: ε:ιεε: ι:ε:. δεισ:: ιιε::εει::επ
ειι:ι: ει:: Ρε:επ:επ πππ ειε Β:ει::ιειι:ε επι: €ει:επ ειιεπ ιι:πε:εε επ άιε

νο:ιιε:ει:ιιπΒεπ· ει:: Ε·ιοι:ι::ει:. :ιιι-ιι άεππ ει:: ::::::ει:::::8 άε: ι)ιει:επε
ενε:ν:ει€ε:ι: οάε: ννεπιεε:επε νε:εϋΒε::. ει: επ:ε:ει:: ιζιι:επι:ιεάεπιιει: ππά

Αε:εε:πιεε. - Πε ιε: άεεει:ειι: :.::ι:εεε νι::ει:::: :ει Ζι:ιεεεπι:ε άε: Πιερεπε
εεει:ει:ε :επ 8ει:επ άεε Ρι::::ε:ε :νοι:ι ά:ιπεεπά ει: ειππιει:ιεπ. ι::- ει:ει:ε
ει::νοι:ι ά:::ι:ι: 8ειεεεπ:ιιει:ε Βειει::ιιπε ι:

:

Ρ:εάι8:επ ιιπά Κε:εει:εεεπ, ::ιε
ιπει:εεοπάε:ε ι:ει Απ:::ειάι:πε νοπ Βιει:επεεεεπει:επ άιε ιειάε: οι: ει: νε:
ι::ει:ε:ε Μειπππε ει: ι:εεει:ιεεπ, άεεε ιιι:εάιηιεπεεπ πει:: νι::::::ιιι::- οάε:

επι: πι:: άε:· Τε:ιε ειιιιεπ ε::ι:ειι: ννε:άεπ. [Πε Επ:Βεεπππε: ,,:::: ιε:
άε:: ι3:ειι:ιει::επ Ν. Ν. π::ά :πειι:ε:επ Απάε:π ιι:: 8ιειει:επ νε::νεπά:

ει:ι:ει':ε8:εάε ι)ιει:επε ε::ι:ειι: ννο:άεπ, ::νε:ι:::: εοΙι:ε ει:: πι:: ει:εεεειιιεεεπ
::ε:άεπ;" ει:επει: άεε Απε:ι:ιειεπ, ειπε ιιιιι:ε:ε 'Γε:ιεει: εει:ιεπ οάε: ειπ (ιε
ει:ι:επι: επ ει:: πω:: ει: 8ει:επ, ιιπάεπ ει:: ιιι::::ε:ιιιπ πο:: ιιιιιιιιε Βεπι:8.
Βοιει:επ ι::ιεε:: Μειπι:πεεπ ι:εππ :πι: Με:: πι:: επ:Βεεεπεε::ε:επ ινε:άεπ
άι::·ι:ιι 8:ιιπάιιει:επ ::πά ι'εεειιι:ιιεπ ιιι::ε::ιει:: ιιι:ε: ει:: ιιιιει:ιπάε:πιεεε, άε:επ
Ζνιεει: ππά άιε Π:ιιπάε, ει:: ενειει:επ άιε Κιιει:ε ει::νειιεπ Νεει:ειει:: ε::ι:ειι:.
πω:: άιεεεπ θεεεπετεπά ει:ιι π: άε: ι)ιιιεεεε Μιι::ε:ε: ειιιιι:π πεειι ει:ε:επ
Βει::ε:επ (Οι: σεπε:ι:ιι:ιο Επιει:ορι Βε:πει·άι ει. Χ. ει:: Κ:ει:ι:ε, ε:ε:π:ε
εγποιιι:ιι:: ιιιοεεεε. Μοπεε:. πεε. 189) :νεπι€ε:ε::ε ειπ:πει ι:π :ιπιι:ε ειπε

Ρ:εάιε: 8ειιει:επ ινε:άεπ. ιιπά ινε: ει:: Βι:πι::εΒ πεει: Επιπι:επιε, πιο άεε
Ενεπεειιπ:π ιιππ άε: Ηοι:ι:πει: ει: Κεπε εειεεε:ι ιιι:ά.
Μ:: ειπ ι:::::::::Βε:::: ι:εεπ::εε:, ει: ιπιο::πι:ε πιει: άε: Ρι'ε::ε:

νο:ι:ι: ιιιιε: ει:: ιι'ειι:ι:ει: ι:πά εεπιιΒιεπάε Ψιει::ιει:ει: άε: νο:,εειι:εει::επ
θ:ιιι:ιιε. Βιπά ει:: ::πεπ:ειει:επά, ει: :ι:ειεε ε: άιε Ρε:επιεπ πιο: ::ι:,
ιεάοει: :πιτ πεεεεπάε: Βειει::ι:πε. Βει ει:ιει:επ Ει:εεεει:ε:ι :::ιιεε άε:· ΡΕι:::ε:
ει:: :πιιιιενι:ιιεε ιιπά ιιπε:ιιιιιιιιιει:εε ι·Ιιπ- π:ιά Ηε::εάεπ ει:: εει:οπ
:::::::ει: ιεεεεπ ::πιι άε:ι' Δι

ε πιει:: ει: ικά:: ει:ι::ει:ι:επ, πει::επ:Ιιειι πιει::
ι:ει-Βεπάιει::επ. Βιι:πιιι:ιιε ι.διειΒιιπ8, ιιε:ιπϋΒεπε-νο::ι:ειιε, νιιιι:::::::: άε:
ιιιωι::, Ζι::εάεπ Απάε:ε:, ι::ιεενε:ε:επάει:ε Βειει:ιειε :επ ι)ιεπεπεε:ιοπεπ,
νειι:ιιε π: άε:εειι:επ θε:::ειπάε ε::ι:ειι: ειπά, ιιιιππεπ άιι:ει:ε:ιε πιει:: ι:ε

ειεΒ: ννε:άεπ π:ι: άε::: ειπιι:ει:επ Με:: ,.:::: μι:: πιειι:.“ - Ηιε: ιε:
ειπε ειπ8ειιεπάε Βειειι:ιιπἔ ι:: άεπ ι::ειε:επ ιιιιιιεπ ::πε:ιιιεειιιιι:. «Μει::ιεει:
ι:ει:ε ιειι ει:: :::::::::::::Β :ιεπ:ει:ι::, ιιι:εε ει:: νο:ιεΒιιπέ ειπεε νι,ε:ι:εε ιιι:ε:
Βιιει:ιπάε:πιεεε ιιπιι ι)ιερεπεε:ιοπε:ς:ιιπάε πει άεπ Ρε:επ:επ :επ 8:ι:εεε:
ννι:ιιππε :νε:, ιπάει:: ειε ειιιι: ιιι:ε:ισειι€επ ι::::εει:επ, άε::: ει:: άε:: επι
εεε:εΙιτειι, -- ειει: με:: οι:πε Ρε::ειιιιιιιι:ει: Βείο:άει·:επ Ο:ιιπάε, -- ιπ
ιι::επι ?Με πιει:: νι::ι:επάε:: εειειι. -- δει:: :ιε:άε:ι:ιιι:ι: :πιιεε εε ει::
ει:: ι)επε: :νι:ι:επ, ::νεππ άε: Ρ:'ε::ε:, πιπ ειοι: άιε θιιι:ει: εειπε: Ρι'ει·:
ι:ιπάε: επε:ι:ει:επ, οι:πε Ππ:ε:ει:ι:ιεά ειιε Πιερεπεει:επει:ε ι:ει::: Ο:άιπε:ιε:ε



Ει·Ιόαιοι·αιιε όει· ιιιιιιιωι·. ·ιιιιιιι·. ν. ω. Με. ιεεε. @ΜΒ

ειιιι·ειειιι, ιαόεια ει· νεα όεια θεόιιιιιιεα ιιαεΒειιι, νεαιι ιιειαε ιιιαι·ειειιεαόεα
θι·ιιιιόε εείααόεα νι·ει·όεα, ενειεε όαε θι·όιααι·ιετ ειε οιιαειιια ιια. Παι·ειι
ειαε εοΙειιε Ιειοατίει·ιιι.ιε Ρι·ιιιιιε ιιιιαιι εε ια ειαε: θεαιειαόε όειιια ασια
ιαεα, όεεε όει·ε.ι·τιΒε νωιιιιαιεω αιιτει· νει·ινααόιεα απι πι· Βιιτε ινει·όειι.
Με: ιαιαόει· 8ει'ιιιιι·Ιιειι ενιι·ό παει· ειαε πα ει·οεεε Βιι·εαεε αει Ζα

ιεεεααΒ νεα Πιερεαεεεεαειιεα. Βε Κοιιιιατ να, όεεε Ριει·ι·ει·, απι ιιιι·ε
θειαειαόε, Με ειε εει.ςεα, νεα εοΙειιεα ειιετεειιεαόεα Βειεριειεα ι·εια πα
ει·ιιεΙτειι, αια _ιεόειι Ρι·ειε όσοι· Ζαιεεεαα8 ειαεε Βιερεαεεεεαειιεε ειειι
ενιόει·εεεεειι. Πιεεεε νει·ι'αιιι·ειι αιειιτ σπαει· οι: όιε ιι·ιιαι·ιεετεα ΓοιΒειι
αιιειι επι. Βιε Ρετεατεα, "και ειιεεεα οόει· όαι·ειι Νεειιιι·ιι€ειι Ιειειιι:
ει·ιαιιι·εα, όεεε ιααιι ια αιιόει·α Ρι'αι·ι·ειι ειαε εοΙειιε Βιι·εαεε αιειιι ΗΜ,
ενει·όεα ει·ιιιττει·ι. Βιε ιιοΙεα ειειι Με αει ΨιαΙιειεόνοιιετεα, ααό Με
νει·όει·Νιειι ααό εεννιεεεαΙοε όιεεει· Με εεννϋιιαΙιειι ω, και όιε Πι·
ι'αιιι·αα8. Ζαιετει: ει·ι·ειειιειι ειε αυτ: όει· Ψει8ειααἔ όεε Ρίαι·ι·ει·ε όεα-ι
αοειι ιιιτειι ΖενεεΕ, ααα ειιει· αεειι νιεΙεα Αει·Βει·ιιιεεεα ααό ια ειιιει·
· Με", ενεΙειιε όεια ΑαεεΙιεα όεε Ρι'αι·ι·ει·ε ααε εειιαόεα ιιιιαα.
Αό. 5. αεια αιι€εννϋιιαιιειι Μ; όει· και, όεεε.ιαιιιι ιαιτ νοΙιει·

Κεααιαιεε όεε εννιεεΙιεα ιιειόειι ΤιιειΙειι ιιεε2ειιειιόεα Βιιειιιαόει·αιεεεε εια
Υει·Ι6Βαιεε ειιεειιΙιεεετ, αιιό πιει· ια όσι· Αιιειειιι, όιε Πιερεαεει·ιιιειΙαιι€
όεόαι·ειι πα ει·Ιειειαει·α. Μεα τω: όιιιιιι όιεεεα θι·ααό ια ι'οΙΒειιόει·
Ψνειεε ιια: ,,όιε Ρετεατεα ειαό ια όει· εανει·ιιιεειΒεα Ει·ενει·ταιι€, όεεε ιααα
σε Πιερεαε αιειιτ νει·ενειεει·α νσει·όε, ω: ιιιιι€ει·ει· Ζεα ιιιιιειαεαόει· νει·
ιοΜ.^ Βιεεεε νει·Ιϋιιαιεε ιετ ια όει· θειαειαόε ειι€ειαεια ιιειιαααι εε
ενοι·όεα, Ψιιι·όε ααα όιε Πιερεαε αισιιι ει·ιιιειιι, εε εατειιιαόε όεόιιι·ειι

Αει·Βει·αιεε.“ - Αιιει·όια8ε ιαιαα εε νοι·ιποιαιιιειι, όιιεε Με όεε όεεννιεειιειι
Ιιεειειιόεα Ηιαόει·αιεεεε εια Υ'ει·Ιϋιιιιιεε αυτια |ἰ‹ἰε εεεειιιοεεεα ααό 6ιι'εαιιιειι
ιιεΒιιααι: 8ενοι·όεα Μ. Πιε θοατι·ειιεατεα αεαεα όαε Ηιαόει·αιεε εαιενεόει·
μα· πω: Βειιειιατ, οόει·, ενειια ειε ααειι αιαεετεα, όεεε ειαε νει·νιιαιιόιεειιαίτ
ενιιεοιιεα ιιιαεα ιιεετειιε. εε ιιιεΙιεα ειε όιεεειιιε τα· πα εατιει·ατ. αιε όιιεε

ειαε Βιερεαε ει·ίοι·όει·Ιιειι εει. Ψεαιι όιε δεοιιε ειειι ενιιιιΙιειι εε ω
ΜΗ, - να αιιειι όει· ΟΙεαιιεναι·όιΒιιειτ όει· θοατι·αιιειιτεα αιιό αεειι·όεα
εοαεαι·ι·ιι·εαόεα Πιαειιιαοεα νοια Πειτε: Βεαι·ιιιειιι ενει·όειι ιααεε, - εε
Πεμ όει·ια ειιει·όια8ε ειαε Απ: νεα Πιεαεαει;ι·ααόε. - Με ΒεΒεΙ
ιιιαεε ειπα· ίεει€ειιαιτειι ανει·όεα, όεεε ιαιια πι' εοιειιε νοι·8ε!ιΙιειιειι νει·
ιϋιιαιεεε αει όει· Πιερεαεει·τιιειιααε Κειαε Βιιει:ειειιι αιιαιιιι, ιαόεια όιε
εεΙΙιειι ιιειαεενε8ε ιια !ιεειιαειιΒεα ειαό. -- Αααα Με ειαε ειαε αεια
ιαιιτιο ιια ΓεΙιε όει· νετνει8ετααἔ όει· Βιερεαε αιω- εειιι· πιανει· ιαοτι- .
νιι·εα, όα εια ιιιιΙιει·ει· νει·ιιειιι· ενιιεειιειι νει·ινααότεα όιε εαεριειο εοραιαε
εε ΜΜΜ αιειι€ Με ειειι ειειιι. Βιιιιει· όιε Βειαει·ιιαιι€ εαΙι 9 όει· Ια
ειι·αειιοιι ειι Βαόε.

Δό 8. ΒΤαειι Ααινειεαα8 ααεει·ει·, Με »και όει· ιαειετεα ααόει·ιι
.όΒειιόεα, αναι·όεα όιε ια όεα θεεαειιεα εαι;ειιιιιι·ιεα θιιιαόε αιοιιτ όαι·ειι
Ναιαιαει·ιι ααι:ει·εειιιεόεα. Πιε νοεωιιιτι όει· Ιαετι·αειιοιι, ενεΙειιε ιιαααιειιι·
όιεεεε ι'οι·όει·ι, ιιεκνιιιιι·ι ειοΙι αιε μια ρι·αετιεειι; όεαιι
ε) ειαό όιε Πιιιιιόε, πι' όιεεε Ψειεε_Ιιιαεεετειιτ, νιει ιιιιειειειαΙιεΙιει·;

α) όιε Ρετειιτεα , Με όιε Ριει·ι·ει·, κνει·όειι όιιόαι·ειι νει·ιιαιιιεει., όιεεεΙΒεα
Πει· ααό αεειιιαιατ ααίεαιαεεειι ααό ιιαεεαόι·ιιοΕεα;

ε) όιε ΖεαΒειι ενει·όειι ιια! όιεεεΙιιειι ΙειεΙιτει· εαϊιαει·Εεεια, ααιαεαιιιειι
αει όει· Βιιεεαιιοα όει· Βιερειιιι.



444 Βε ιιαειι: Διι!ετιιαιιιι; "ιιι Βιιωιηιειιεμειιο!ιειι.

εεε !ιιεειΒε Ο:ιιιιιο:Μ πω, Με Πιηιειιεετιιιιιιε ἱι
ι

ιΠεεετ Ψεἱεε ειιε!ι ω"
ΙιειΙ. Βιιι!ι!ε νετ.

ΜΙ θ. Με ΠιερειιεετιιΜε, ινε|ε|ιε επι ιιιειειειι ιι
ι

ε!ιειτιιειο, ειιιιε
Μιιτειειιειιι|ε ΑιηιΙιεει:ιοιι πι! Με εειτεΠειιιιειι Ρετειιιειι, ειι€εΓιι!ιτι πετάω,
ειιιι! ροεει!ιιιιιιιε Πιιιιιιι, ιιείεειιοιιιε ε Με (με:ιειιιιιιιι ιιετνετεἱειιἱε, -
ειιιετ ΕειιιιεεΜειι πω, --) ιιιιΤειιιειιοιιιε. Με Μεεεε ΠϋειιεΜτειι, ιια"
ετνι: 8ιτειι ειιειιτεε!ιειι Εϋιιιιιε, π. Β. εει Αιιεειιιιιιιιετεειιιιιιε ειιι·ιεε!ιειι

8ε!ιενιι€ετ ιιιιιι 8ε|ινι·88ετιιι, ειιιιεε!ιειι Ξειιιι·ιεεετε!ιετιι ιιιιιὶ Βε!ιντιεΒετ
εοιιιιε, εεττ ιιοε!ι ιιἱε!ιι Με Πιερειιεετιιιιιι ιιιι€εεε!ιετι ενετιιειι. !ΜειιίεΙΙε
ιιιιιεε εε: Ντεκ ειιικνει!ετ “τω” νοτιιιιιιι!ειι, εεε: ιιοε!ι ιιιἱι Βιειιετ!ιειτ
επ ετιινεττειι, ιιιιιι ιι

ι Μ: Βεε!ιειειιιιΒιειι Με Με ειιιει; ιιι6ΒΙιεΙιε, Με:
,ιΙοε!ι «Με ειιιιι€ ειεΙιετε ΜΜεΙ |ιεεειι, όιε Βι:ειιι€Κειιειι εειιιιι!εΒειι. Ζιι
ιὶειιι ιιιιιεε ιιιιε!ι Μ: Βιτεἰι :σε Ψιε|ιιιε!τειι ιιιιιι "κι ιι·ιοτειιεε!ιειι τ'οΙ€ειι
ει: Με ΓειιιΠἱειι ιιειιι. - ιιι Βιιιιε ιιιε!ιετιιε!ιετ Ψειεε ιιι·ιι:ι!ε ειιιινειΙειι
«Με ρετιειιΙιιιιι ρετνετειοιιιε, ιιετ'εειιοιιιε ε Με, - Με: Με θει'ιι!ιτ, ιιιιειι
ειπε εειιιιεεΜε Με εεεεΜοεεειι ινετιιε, ειι€είιΠιτι. Ψιιτειι επ Μπι Βε
ττεΠειιιιειι θι·ιε ειιιίΒε εειιι!ιοΙιεε!ιε θειιΜετιιιειι, θτειιεειιίεε!ιετ Με: ιιιιιἰετε
Βειιιιιιε; - Μ; ειναι Με ιιειιετε: Ζειτ ειιι ΒειεριεΙ ειπε: ΒειιιιεεΜειι
Εεε νετ, 9- Βεεοιιάετε ιιτεΙΙΙι ιιιε το: ιἰειιι ρτοιεειειιιιεε!ιειι Ρι·ειιι€ετ εε
εε!ιΙοεεειι Με: ω· ιιτοτεειειιιἱεε!ιε ΤΙΜ! νι·οτιετιιε!ιιέ· ΒενιοττΙειι νετ; -
ΜΒΜ ειειι ιιι ω- Πιιηι;ε8ειιι! ειιι ιιτοιεετειιιιεε!ιετ Οτι, εε εΙΙε8ι:ιε ιιιιιιι
εείετι: «Με Βει!εειιιε ρετἱειι!ιιιιι ἱ

ιι δε: ειιιειι Με: ιιΜετιι Ψνειεε. Σε Μπι
:Μι ι!ειιιι |ιεε|ιειειιε ειπε ροεειΜΙΠιιε, Με Με Ιιιειτιιειιοιι "μ, Με:
Με τειιι ιιετιειι!ιιιιι ιιιιιιε!ιιιιειι. Βειειετεε πειτε τεεειιιιΕεειε ΒεετϋΜει
ιιιιτε!ι ιιειι θιιιιτε!ιτετ, «Πε ιιετεϋιιΠεΙιειι νετΙιεΙτιιιεεε Με νετειιιιιιιιι€ειι
ι!εε !ιεττε1Ι'ειιιΙειι Ρειειι€ειι. Πετιιεε!ι επ ιιιιε!ι ιιι ιιειιιεεεειι, σε όιε ειναι

ιιιιι8ειτοτΙ'ειιε Πτο!ιιιιι8, Ρτοιεειιιιιτ πετάω Με: εἱεΙι ιιτοιεετειιιιεε!ι ι;τιιιιειι
Ιεειιειι ιιι ττοΠειι, νου θειι·ιε!ιτ εει. Νιιτ εεΠειι ικειιιι ιιτεεειι ω· 6:8
Ιιε!ιειι νετιιιΠιιιιεεε ιιιι εἱεΙι, οιιιιε ΒϋειιεἱεΜ ιιιιί' Με Ρετεοιι, ειιι ιιετἱειι
Ιιιιιι ἱι

ι

8ει!εειιιειι Βεπιειιιιιι€ειι Με Πιερειιε8:ιιιιιι ιιιι€εΠΠιτι νιετιιειι.
Με” ειιΕτε πι. Β. εε: ΠΠ, ντειιιι «ιιι ειιιειιι Οτιε όιε ΖΩΗ εε: Ιζει!ιοΙΙΒειι
σε εετιιιε Με: ιΠεεε του εεΙεΙιετ Βιειιιιεειιιι€ΙειεΙι!ιειι πεταει, ειπε ειπε
μεεειιάε Ηεἱτει!ι ιιιιτ ειιιειιι Κει!ιοΙιιτειι "Με ενώ! ιιι6ΒΠε!ι ετεεἱιἰειιε. -
ΕιιιΠιε!ι κάτι! ει:: θτιιιιιι, ιιεεε «Με ΨετνεϊΒετιιιιε Μ: Πιερειιιι ι!ιε
ΠἱΠιιιιιιιιἱοιι εε: Ρειειιτειι, ιιιεεεεοΜετε εε: θ:ειτιιιι, !ιετνοτ8ετιιίειι ενετε!ε,
»Με ιιεΙιειι ΙειεΙιιειιιιιιε ιιιιΒ·είιιιιτι. ἱιι αιε: ΒτΗΕιτιιιι€ Με Οτιιιιιιιτιιιιε,
όεεε :Πε ειι€ει'ιι!ιτιειι Πιερειιει;:Πιιιιε ιιιειιι ιιιιιτειετιειι, Ιιειιιι ιιιιιιι68ΙιεΙι
ειτνιιε «Πε ει" εε: Ρειειιτειι νετιεπειιιιεε Ιιε8·ειι.
Αι! Η. Με Μϋιιειετιιιε!ιε Δεειιι!ε εειιτειΜ ΪιΙΙἔ8ΠίΪΒ8 ΖειιΒιιιεε νετ,

νυε!ε!ιεε ειι€Ιειειι ιιιι€.ιΙειιι Βιερειιεεεειιε!ι εἱιι:ιιτ‹·ἱε!ιειι Μ.
,,ΒΒο Ν. Ν. :ιετοε!ιιιε Με Ν. ιιιΜιο ιιιτειιιειιιιι Μετα ίεειε ει ιιιιεειοτ,

εε!ιειιιε ιιΓΒιιἱιειιε τει εοιιειιιιΒιιιιιιιετιε εε Ο:ιιιιιτι!›ιιε Ν ει Ν. ιιιι:εεΜειιιε
ειιἰε ιιΜιιετιιιιι οι ειιιιρΙιειιε ειιιιιιιειιιιιι τενετιι Μ εε ιιιιιιετε. εειιεεε Με
Βιιιιιε ρω ιΠερειιεειιοιιε ιιιιρειτειιόε νετιιε ειπε, ιιεε Με θτιιιιιτεε εειιε
ετιιιειιοκιιε Μεἱ ειιΙιι›ι·εε, ει Μου ιιιιιιρειεε ε: ιιιιεετιιΒιιεε, ιιιιΜ ε: Μιοτε
ει ἱιιιΙιιεετἰε Με ιειιιιιιιι νινιιιιι, - ετσι:: Με πεταει σε: εΗετιιιιιιιιιε Με
ιιιΒιιοτιιιιι. εει ειιιιιιΙ ειιεεε:ιρεετιιιιι, ιειιιιιιιειιιο "και αιιιιιιιιι·ε τ'εεετιιιιι.

ἱιι ιιιιοτιιιιι Μειιι Με.

(Ε. δ.) Ν. ιιετοε!ιιιε
Ν. Ν. ιεειεε.



ΒτΙἱιιωκΩη ό” ΜΜΜ". Ιιππι·. ν. Μ. 8ο.π. 1868.

Ε: Βοιιιιιπ ωε!ιι·Ι'ιιο!ι νοτ, Με: πι ι|οιιι ΒΙεροπεΒοοπο!ι θι·ϋπάο ιιι:
ΒοίΙΗΜ ννοτα!ωι, νοΙο|πο πρϊπει· Βοἰ Μ: ΒΧεοιπἱοπ θα· Πἰεροιπ ιιἱοΜ Νιπ
τοἱοΒωι‹Ι Πιι·ο Βοε:58ηςιιπΒ Μιάου Με: ασε" ΒΒιικΙἰο!ι ἰπ Αϋι·οι!ο 8οετοΙΙτ
νι·ι·άειι. Πω «Ποποε ει: νει·ΜΞτω», Ιω ἀἱο ΑΒουι!ο ῇοπεισ ΖευΒιιἰεε νοκ·
·
ΒοεσΙικἱοΒοιι. Με Ζειι€ω, ι!επιπι «Με ἱπ «Μ» θοειπ:!ι ιιιιμίΙἱΒττοπ θι·Πιιι!ο

@πεπ νοι·εο!οετ πινοι·ε!ωι π:ϋεεεπ, είπω άιιι·αιι1' Μιιιιινεἱεοιι, όοπ Με Μ!
«Με Βιοοιιτἱοπ (Με ΠΞεροιιε Με Ή,ΔΗΠ10" «Ποεοι· (ΜΕπ6ο οἱιΠἱοΙι ει: οι·
Μι·τοπ ΜοΒοπ. -
Με ΎοτεοΜ·Ξίτοπ Με !ιιε2ι·ι1οτἱοπ Με: Με 8εωίεο!πωι Β!ιοιι εἱπά ω:

Με: από ρι·οοΝεο!ι, όποιο σἰο ννο!ιΙ εἱπετ ΕτΙΒιιτει·ιιπΒ από Μοτἰνἱτιιη
πἱοΜ ννεἰτει· ΒαΙϋι·ίοιι. Βαπμπ.
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ΗΜ ΒοοΙιτείοΙΙ.

ικτιωπει τω· Με Γτοπο, οτ Με ΗοερἰτοΙ το Απι1οτποοτι Μο
οἰπο σω- ΚοτποΙΞεοποπ Κ1ι·οπο ποπϋι·1πο δτ11τυπο ιιι τοττοοπτοπ

οπά·νοπ Μοεοι· 2ο νοι·ινοΙτοπ Μ?

Ποπ 1ιιετΙποτΙι 1
.1
'.

ΜΜΕ” απ Οο1:Ιοππ.)

Βιιο ΗοορἱτοΙ ιιι Απόοι·ποοπ νοπ! ἱιπ Μοτο 1249 νοπ άοιπ Αποεπ
ποο!ιοι· Ντεπώ Βι·ποοτπο από όοοεοπ Ηοιιοτ'ι·οπ Ο1ιι·1οτ1πο Βοοττττοτ ππά

τ1ίοοο ΒτίττοπΒ ὶπ ι1οπι πῦππΙἱοποπ δο!πο νοπ ποπι Ει·:Μοοποί οοποπ νοπ
Ι(61π ποετῖιτἰἔτ. ΒοΜο Πι·τιππάοπ οἰπό ἱπ ποιπ θοάο1τ κΠΡΙοιποτ1οπο νοπ

Πϋπιποι· Μ!. Π. με. 237 πιο Ντ. 134 πω! 135 οϋποοι·ποπτ απο Ιοπτοπ
Μο το|ετ:

Ντ. 184:

Νοε οοπ1τοτπο ἱιιᾶΞοοο οοοοἱπἱ οτ οἱνοο οΡρἱι1ἰ Απᾶοτπποοποἱο, μπο
οοπτ1!πιε Ιἰττοτἱο ρι·οπτοιππι·, μα! Ετποοτπο οΜο Απόοτποοοπε1ο οτ (ΗΜ
οτἰπο οπο: οπο οιππἰο ιποΜΠο οτ ἱπιπιοΒἱΙἰο, οπο το μ·οεοπο 1ιοποπτ νο!
ἰπ ίπτοι·πιπ Μοτο οοοοἱοἱτἰοπἱο τἰτοΙο, οποοπποπο πιοι1ο ροτοι·ππτ οἀἱρἱοοἱ

ρι·ο ι·οιποό1ο οπ1πιπι·πω εππι·πιπ ο‹Ι !ισποι·οιπ. Βοἰ οτ 1ππι·ιποι·πιπ οποτοπ
τοτἱοποιπ ποορἱτοΙἱ Αποοτποοοποἱ «κήπο οππτ ίππου.τοι·οο οοι·οιπ ποϋἱο αππ
ιπππἱοοτο ιπποιπ οτ ροή οοποοποπ οοΙοιπρπἱτοι· οοπτπΙοι·ππτ,οιππο πιο φωτ
ἱπ ποππ: οιπο πππ Ιιοπὶτἱο νοΙ ποοοπὰἰο πο.Βοπτ νο! ΒοΒἰτπι·ἱ εππτ ἰπ πιο
οτ ρκορτἱοτοτοιπ ᾶἱοτἱ ΙιοορἱτοΙἱο οπἰοτο ροι·ροτπο ποοοπ1οποππι ήτο πο

ι·οτἱοπο!›ἰΙἱτοι· ττοποτ'οι·οπτοε. Ιπ οπ]πο ι·οἰ τοοτἱπιοπἱπιπ ΒἱΒἱΙΙππι οἰνἱτοτἰο
ποοτι·ο ρι·οοοπττοπο οιπ ορροποππ1.

Ποτιππ οποσ Βοιπἱπἱ Μ. Ο. Ο. Π. ποπο ΜΙ. ]οπτιοι·ἰἱ.
Νικ 135:

Οοπτ·οοπο Ποἰ 8ι·οτ1ιι εοποτο οοΙοπἰοποἰο οοοΙοοἰο οτοπἰορἱοοορπε,
ΥτοΠο οτοΜοοποοΙΙοι·1πο οροοτοΠοο οοι11ο ΙοΒοτιιο ππἱνοτοἱο μ·οοοπτοο Ιἱττοτοο

ἱποροοτπτἱο οοΙπτοιπ ἱπ ι1οιπ1πο. Οπιπ ᾶἱΙοοτἱ ποετι·1 Βι·ποοτπο οτ Οπι·1οτ1πο

πιο: @το οίνο8 οΡοἰιΙἱ ποοτι·ἰ Απόοι·ποοοπε1ο, Τι·ον1ι·οπε1ο ὸῇοοοοἰο ἱπ
οοποπ [Μ οάιιοοπο 81οι·1οοο Βοπἱττἱοἱο οοοοοοπτο ποοτι·ο νοΙππτοτο Βοπο.
οτ 1”τινοτο οποτΙ6οιπ ποορττοΙο τα ι·οοορτ1οποιπ ροπροι·πιπ οτ ἱπππποτππι
ι1πΧοι·1πτ οοποττποπόππι, Νοε ππἱνοτεο ποππ ὶπΙἱι·πιοι·ιιπι οτ ροπροι·οπι
ποορ1το11ο οῇποἀοπι ποἱππο οοριιτοτο, οπο ὶροἱ ἰπ ρτοοοπτἱοτπιπ ροοοἱὰοπτ
οτ 1π τ'οτπι·πιπ οποτοι·ο άοιπ1πο άιιοτο ροτοι·ιιπτ πᾶἱπἰοοἱ ἱπ ποετι·οιπ πιο
τοοτἱοποιπ οποοἰρἰιππο προο1οΙοιπ, ὸἱεττἰοτἱιιο ὶπΙιἱΒοπτοο πο μπε ἱροοο οπο”
Βοπίο ἱροἱο οοπτι·ο πτήιιοπιοο1 ρτοτοοτἱοπἰο ποοτι·ο τοπσι·οπι ιποΙοετοι·ο πτε
επιποτ, οποσ! οιπ πιιεπ τοπιοι·οι·1ο οττοπιρτοτο μ·οοπιπροοι·1τ, ἰπὸἱ8ποτἱοπποιπ
Βοἱ οιππἰροτοπτἱο οτ Βοοτοι·ππι Ροτι·ὶ οτ ΡοπΙ1 οποοτοΙοι·πιπ οῇπο πο πονοι·1τ
ἱποπτοπτπιπ. ΎοΙπιππο οτἰοιπ πτ οοιιΙτοτπο ποετοι· οιπ ἰπ ρι·οίοτο ορϊόο
ποετι·ο με» τοππροτο ϊποτἰτ, οοποπ τΠοτο ποορἱτοΙἱ οττἰποπτἱο ο1οπτ οτι, οπο
ποοττο οοοΙοοἱο οττἰποπτ, οτικΗοοο τποι·ἰ οτ οοτ'οποοι·ο ποπ οιπιπἰττοτ ποο

@Με ροπροι·οο οτ ἰπ1ἱτιποο ροτιπἱττοτ οἱ: οΙἰοπο ἰπἀοΒἱτο ιποΙοετοι·1.

Βοτοπι ΟοΙοπἱο ω. _ωττωε οππο αοπω Μ. Ο. Ο
.

Χίο. ποπο.
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!ω .!!!!!!·ε 1252 !!εν!!!!ετε Ε!·ι!!!εο!!ο1' Απο!!! νο!! Τ!·ἱε!· όε!! Β1!1'1ε!·!!
όεε Ηαε!!!τα!ε ό!ε Ε!!!εαι!!!,ε ε!!!ει· Καρε!!ε ααό όἱε Ααε!εα!!; ε!!!εε Κἱ!·ε!!-·°
Με!!! και· Θ!·α!!ετωιε όει· Α!·ωε!!. .

(!!!!!!!!ε!· Ισα! Με!!! με. 238.
Ια όει· Β'ο!.<;ε ενικό όει· Ρο!!όε όεε Ηοερ!!!!!ε όα!·ε!! ωε!!!·ε!·ε απ!!!

!!είτε Βτ!1"τα!!Βε!!,· α!!ε !εόοε!! να!! Κε!.!!ο!!!!ε!! !!ε!·!·ϋ!!!·ε!!ό ααό Με Κατω!
!!!!ε!! !!εε!!ωωτ, ό!! !!! Ααόε!·ι!εο!! !ιε!!!ε Λ!!!!!!!ο!!!!ε!! κνο!!ατε!!, ό!ε .!αόε!!-!

εαεα! εε!! δα!!!·!!ααόε!·1ε!! ειαε όει· 8τεότ ω...! ενει·ε!!, νε!·ωε!!!·1.. Ιω
Ρίαπ-Α!·ε!!!ν !!ε!!αόε! ε!ε!! ε!!! νοω 12. Βεωεω!!ε!· 1761 όε1!!·τεε Βεε!ε1:ε!·
Με! νε!·ιε!ε!!!!!εε ό!εεε!· 81!Ετα!!Βε!!, Με!!! !!ε!εετ εε α! όεω ,,νοε!!!α!!εεα
Ρα!!ετε:“ ...,ό!ε ανε!ε!!ε απο ό!ε Ααε!!!ε!!α!!ε όει· Α!ωοεε!!, ι!!ε εαεα ό!ε

θ!!!ἰ8ε!!ο!! όει· α! όεω Ηοε!!!!!!!ε α!!!!α!!ε!!ε!!όεα Λ!!!νε!·ε!!!·Ιε!! από Μεεεε!!

!!ε!!·ε1!”ε!!.9“ ω!!εω!αω Η!!! ω· όει· Ααε!!!ε!!α!!ε όει· Α!ωαεεα, νει!!! ό!ε
Λ!·ωε!!!!ε!εεωωε!! ε!!!ό, εε!! 3εόε!·εεε!1: όε!!εε!!!ε!! όει· 77ο!!!!!!!!!ει· α!!ό

0!!!·18!!ε!τ !!7!!!ε, Με!!!α!!ε ααό νε!·οι·ό!!α!!8 νο!·8ε!εεε!! κνε!·όε!!, όεω!! ε!ε
νν!εεε!!, ο!! ε!!! εαπ!!! όει· Α!!ωοεε!! νν!!!·ό!Β ααό Π!! ανε!ε!!ε ε!!! κα !!ε1ε!!

εε!!α!ό!8 εε!ε!!.

Σε!! δε!! όε!!ε!! Αι·ωεα ι!!!εεεε!Β1 ενε!·όε!!, όεεε Π!! α!!ε Α!!ωοεε!!

ερε!!όε!· ε!!!ε Μεεεε !!
!

όει· Ηοερ!!ι!!ε-Κ!!·ε!!ε Βε!!!!!!ε!! αὐτό, όα!!!! ε!ε
ε!·εε!!ε!αε!! από Η!! Με Α!ωοεεαἔε!!ε!· ααό Ψο!!!!!!!!τε!· α!!όω!!!!!ε Με!!!
εο!!ε!!.

Με Β!ε Λ!·ωεα, εο ααό!! ναι· όει· Ααε!!!ε!!α!!; α! ό!ε Χ!!·ε!!ε !!οω-1
ωεα ααό !!ε1ε!! (εε εε! όε!!!! ἰ!!!·ε Εε!!!εεεε!!ννεο!!!!ε!! !κααό!8) όεω!ε!!!ε!!
ω!!! ω!!! ε!·ε!ε από εννε!τε!!!α! ό!ε Α!!ωοεε!! Βενε!8ε!·τ ααό ω, ε!ε όει·
Α!!ωοεε!! Χα!!ενό!·ό!ε, α!!Βεαν!εεε!! ανε!·όε!!.

Με ω!!! Βο!!!!ε!·ε1:α8 α! όει· 77οο!!ε ω! Βι·οό!!ε!!όε, Με!! α!!ε!!
!(!·α!!Εε!! αμε!! Πε!εεε!!!!ε!τ εἱ!!ε Ρο!·1!ο!! 77ε!!! οόε!· Β!ε!· πα Βε!!ε!!, ί!!!
. !!ε!!ω!!ε!! ει! ε!!!!!ε!!!!!εε!!ε Ηεαεα!·ωε!! ω! όεε Ι!!ι·!Βε πω!!! α!!!!!!!ε!!ε!! νει·
!!!!!!! !!!!!›ε!!, εαπ!!! είε!! !!!ο!!1: ωε!!!· ε!·ι!ό!!ι·ε!! ααό !!!!!!!!ε !!!ε!!!· νε!·ό!ε!!ε!!

!!ϋ!!!!ε!!, !!εω, όἰε 1!ε!εε!ε ω! !ζ!!·ο!!ε €ε!!ε!!, !!ε!ε!!!ε!!, εοω!!!α!!!ε!!·εα
ααό Ρ!·εό!ετ

!!ϋ!·ε!!.

?Με !)!ε Τοό!ε!!!αόε!! Α!!ωοεε!! !!ε!!!!!Βε!!ό, Μ! ό!ε Ααε!!!ε!!α!!8 !κε!!!ε!!
Βε!ιν!εεε!! 'Με πω!!! ω., εο!!όετ!! νει!!! ε!!!ε ε!!τ!ε1Βε!!!ο!!εε!!ε Ι.ε!ε!!ε Μ..
ααό όεε νε!·οπο!·Βε!!ε!! Ηἰατε!!εεεεαε, Ε'!·ευαόε οόει· Νεε!!!!α!·α !!!ε!!τ όει·

νε!·ωϋ8ε!!!!ε!τ ε!αό., ό!ε 'Γοότε!!!εόε :σα εα!!!ε!!, εε ω!!! ωε!! ααε .!α!!!!ε!·
!)εα!ε!ε Βε!!!!!!!!!; να!! [.!!!!!!ετε!α ααό .!α!!!!ει· Ρ!!!!!ρρε!! π!!! ΕΠ:: Βεε!!-.

ω!!!Βε!! ε!!!ε Τοότεα!αόε αω θο!τεενν!!!εα. Ηἱεταα!' ίο!Βε!! αι!!!ε!·ε Βε

ε!!ω!!!α!!εε!! !!!!ε!· ό!ε Ο!·ό!!α!!8 από Α!!!!ε!!α!!Β όει· εεε!!1'τετε!! Μεεεε!! α!!ό

Ααα!νε!·εε!·ἱε!!. .

Β!! !!!!ε!!ε!! ό!ε Β!!!Βε Με και· Ρα!!!!εατἱα!! όει· θεεε!!!ε και!. Βε
εε!!!!!εεε νοω 115. νει!όεω!α!!·ε .!ε!!!·εε Π'. (7. θετο!!ε!· 1796) 29. Βεα
ω!!!!·ε .!!!!!!·εε Π!. (18. Νονεωεετ 1798) από Η!. Μεεε!όο!· .!ε!!!·εε Ή!.

(ό. .!α!! 1799) Με !!ε!όε!! Μετα!! να!·όε!! !!ω 1
. Τ!!ε!·ω!όο!· .Ια!!!·εε ν!.

(19. δα!! 1798) όἰε Μπα!! ε!ω 17. Τ!!ε!·ω1όο!· .!ε!!!·εε Ή!. (4, ΑαΒαετ
1799) α! ω!!! !!!ε!α!εε!!ε!! !)εμ!!!εωε!!τε!! !!!ε!!ε ματι, τ!!ε!!ε Ιω Δαειαεε
νε!!!α!!ό!ετ.

ω! όεω θεεεωε νοω 16. νε!!όεω!α!!·ε .!!!!!!·εε Π., ενε!ε!!εε όἱε
Πε!!ε!·εο!!!!!! 1'1!!!!·1;: . .,Ι.ο!. «Μ εο!!εε!·νε !εε !!οη!!εεε α!ν!!ε όα!!ε.!!! εεε-ε



πωπω: ΙΙεπΒιεΙιι·Ι1'ι πωι· ω 8ιιιιεΙ ιιι Αππει·πιεπ.

ιιειιιιιοπ πε Ιειιι·ε Μεπε, ε1: ιιππ Ια ιπιιπΙειε ποιιι ΙΙε εει·οιιτ επιπἱπἱιι1ιεε,
νυπιπεπ Νοε πει· Αι·τ. 1. 3 πππ 5 πιιΙιΙιειι·2.
Πει· Απ. 1 ε1εΙΙι πιο Ι·ΙοεριιπΙει· ιιπιει· πΙε ππιπΙι1εΙΙιει·ε ΑιιΙειεΙιι

πει· ΜππιεΙρεΙ-νει·νεΙιππΒεπ πππ πιιπ πἱεεεπ Ιειιιει·π πει ΡιεεΙιτ, πΙε

7ει·ινιιΙιππεε-θοιππιιιιεΙοπ επ ει·πεππεπ.

Βει· Απ. 3 επιΙιιΙΙι πΙε Βεεπιππιππε ΙΙΙιει· πἱε Βι·πεππιιπε πει· Πεπ
πεπιεπ πππ ΑΙιΙει;ιιπε πει· ΒεεΙιπιιπεεπ.
Πει· ω. 5 νει·1'πετ εοπιιππ ..Εεε Ιιοεριεειε εΙνΙΙε επι εοππει·νεπ

πιιπε Ιιι ῇοιιἰεειιπεε πε Ιεπτε Ι›Ιεπει ε: πεε τεπιειι ει ι·επενιιπεεε επι Ιειιι·
εοπτ πιιειι μι· Ιε ιιεεοι· πιιΙιΙΙε επ μι· πεπ πει·πειιΙΙει·ε."
Πει· ΒεεεΙιΙππε πεπ νοΙΙ:ΙεΙιππΒε-ΠΙι·εεωι·Ιπιπε νοιπ 23. ΙιτιιπιιιΙι·ε

ν. α. νει·οι·ππει, πιιιιε πἰε Βενεπϋεπ ιπεΙιι·ει·ει· Ιπ εἰπει· ΠειιιεΙππε εεΙει.ιεπεπ
ΠοειιιιΙΙΙει· πιιι·ιΙι πιιι εἱπεπ Βεππεπιεπ νει·ι·εεΙιπει πππ οΙιπε ΙΙπιει·
εεΙιἱεπ Ι'ΙΙι· πιε νει·πεΙιιεπεπεπ ΑπειεΙιεπ νει·ννεππει ννει·πεπ εοΙΙεπ, _ιεπεεΙι
πο, π... εειι·επιι€ε ΒεεΙιπππεεπ 1'ΙΙι· πἱε εΙππεΙπεπ ΑπετιιΙιεπ ι;εΐιΙΙιι·ι νετπεπ.
ΒΙπ Βιειιι.ει·ειΙιε-θιιιεεΙιιεπ νοιπ ι. Ρι·εΙι·ιπΙ .ΙπΙιι·επ ΧΙΙΙ. (Μ. ΜιιΙ 1805)
ει·ΙιΙΒι·τ πίειιε ΙΙει·ειπΙΒιιπε π.. εΙπε Με:: επιιιΙπΙειι·ειΙνε ΙΙΙιιειιει·εεεΙ.
Μπι απο” πιιπ 16. ΜεεειΙποι· 7ΙΙ. επιΙιΙΙΙΙ: ιπ 17 Αι·ΙΙΕεΙπ πΙε Βε

ιΜπιιπιιπΒεπ ΙΙΙιει· πιε 7ει·ννεΙιππε πει· ΠεεριιιΙΙει·. - ΒΙε ι·ενοΙιιιιοπ5ι·επ
θεεειιε πεε εΙιεπ ΙΙ'ι·ιιπΕι·ειεΙιει, πιεΙεΙιε ειεΙι ΙΙΙπει·ΙΙΙε ἱπ πιιπ ΒΙΒεπιΙιππι
πει νει·ιπϋΒεπε π. Ποεριιι1Ιει· ει·ΙππΙιι Ιιπι1επ, ενεΙεΙιε ιιΙιει· ιιιιεΙι Επιιιπ
ει·Ιεεεεπ, Ιπ ΙΙιι·ει· νοΙΙ:ιεΙιιιπε ενΙεπει· εππρεππΙι·ι νιτιιι·πεπ, πειιιεπιΙἱεΙι πεε
δεκα ιιππ 23 Μεεεἱποι· .ΙιιΙιιεπ Π. (11. .πωι 1734) νεΙεΙιει εΙπε νει·
ειπιεππε πεπ Αειἱν- ιιππ ΡιιεεΙννει·πι6Βεπε πει· ΠοηιΙιεΙει· πιΙι πεπ ΙΙΙε1ΙεπεΙ
Ι)οιιιΙΙπεπ ιιιιεεεερι·οεΙιεπ Επι, Βιιιπεπ Ιπ πεπ ι·ΙιεΙπιιιεΙιεπ Περιιι·ιεπιεπιεπ
πΙε πιιι· Απιτεππιιπε οπει· επεΙι πιιι· ΡιιΙιΙΙεπιιοπ. - [Με. εΙιει· ιιιιεΙι πἱεΙιι
ΙιεεΙιεΙεΙιιιεε ενπι·πε, πιε ΠοερΙ15Ιει· ΙΙιι·ειι Ηι·εΙιΙΙεΙιεπ (ΙΙιιιι·ιιΜει·π ιιι επι
ΒΙειπεπ, ει·ιςΙΙιι ειεΙι επε πεπ Ι(ειεει·ΙΙεΙιεπ Ι)εει·ειεπ νοπι 19. .πω ιιππ
31. πιιΙΙ 1805.

ΙΙπιιΙιΙιππειε νοπ πεπ ΗοηιΜΣΙει·ιι ενιιι·πεπ πιιι·εΙι πιιπ Πεεει: νοιπ
7. Ρι·ΙπιιιΙι·ε διιΙιι·ειι Ν. (27. ΝονεπιΙιει· 1795) πΙε ΒΙΙπππΒ νοπ Αι·πιεπ
νει·ενπΙι.ππΒεπ (Ιιιιι·ειιιιιι πε ΙιΙεπ1”ιιιεεπεε) ειιεεοι·ππει πππ πιο νει·1“ϋΒιιπΒεπ
ΙΙΙιει· πει·επ Ψιι·ΕεπιπΕειι Με ΑππιιπΙιιιι·εποπ ει·Ιιιεεεπ. νει·ΒΙ. ΜεπιιεΙ
πεε εοπιιεΙΙε πε Ρι·είεειιιι·ε Ι π. 351 πιιπ.. Ζιιι· νοΙΙ:ιεΙιππε πει· ει·
νιΙΙιπιεπ θεεειπε ει·ΙΙεεε πει· Ρι·είεει πεε ΒΙιεΙπ- πππ ΜεεοΙπερει·ιειπεπιε
επι 8. ΓιἱιπιιΙι·ε διιΙιι·επ ΧΙΙ. (30. ΝονεπιΙιει· 1803) εΙπε Ιπειι·πεποπ Με
πιο Υει·ννιιΙιππε πει· ΠοερΙΙΙΙΙει· ιιππ Αι·πιεπνει·ννεΙιππΒεπ, πιιι·Ιπ Ιιοιπιπι

Ι'οΙΒεππε ΒιεΙΙε νει.

..Πι Ιεε πι11'ει·επιε Βερροι·ιε πεε δειιερι·είειε πιπἱιεε ει πεπ εσω
ιιιἰεεΙοπε επιπιπΙει.ι·ετΙνεε ΪεΙ ιιεςπιε Ιι

ι

εει·πιππε, με Ια πιπποι·Ι1ε πεε 1'οπ
πιιιἱοπε ειιΙεπεπιεε πεπε εε Περιιι·ιεπιεπι ιι πωι· οπιπ ρι·ιπειριιΙ Ιεε πιιπιι·ε
Ιιοεριεεε πιιπε εε Περιιι·1ειιιεπι ειινοἰι· ε

. 0οΙιΙεπεε, Αππει·πεεΙι, οι·ειιππεεΙι
ει π Μϋπειει·εΙΙεΙ. Ι)ιιπε εεε Ιιοεριεεε επι επιπΙε ιοπε εειιιι, επι γ ιι,γιιπτ
πω, εισπι ποιπιεΙΙΙεε πιιπιι Ιειι ει·ι·οππιιιεειπεπιε ι·εερεειΙΙ'ε.“
Ιπ πει·εεΙΙιεπ Μ ποπε.ππ πΙε Ππιει·πεΙιεΙπππι; πιιπ Βειι·επιιτε ΑππιΙπΙ

ετι·ιιιιοπ πἱεεει· ΠοηιιιιιΙει· πππ «Η Αιιπεπνει·νιιΙιππι;επ 1'επι€εΙιιιΙιεπ. ΕΜ
Κιιιεει·ΙΙεΙιεει Πεει·ει πιιπ 7. θει·ιιιΙππΙ .ΙεΙιι·επ ΧΙΙΙ. (28. Μ5ι·π 1805)
επιΙιεΙι εππΙιεΙι πίιΙιει·ε ΒειιιΙπιιπππεεπ ΙΙΙιει· π.. Ει·πεππιιπε πει· ΜΙιεΙιεπει·
πει· ΗοηιιιιιΙιι- ιιππ Δι·πιεπνει·νιεΙιππεεπ, οΙιιιε ΙεποεΙι επ πεπ 1°ι·ιιΙιειεπ



Ιετ «Με ΠεεριτιιΙ ειιιε «Με ΜΜΜ. Κιι·«:Ιιε ,εεεῦι·!ἔο 8τιι'τιιεε?

νει·οι·«ιιιιιεεεε Βοεϋ8Ιἱ«:Β «Με Τι·οεεεεε εεε νει·εοΜεεεεεε νει·ννε!ιεεεεε
ει:ινεε πε εε«Ιει·ιι. Βιιεεε Μισο «Μοτο 377. Αιε 19. Μεἰ 1817 ει·Ιἱεεε
«Πο ΚϋιιιΒΙ. ΒοΒιει·ιιεε· πε θοΒΙεεε εἱεε Ιιιέτι·ιιειιοε εε- «Πε ρι·ουτ'ο«πίσεο
ει·εεεειειι Βϋι·Βει·ιιιειετει·, ενο1οΙιο εεει· σπάει· εε ΑειτεΜετι, εεο!ι εεεει:,
εενἱεΙ !ιο!ιεεετ, νοτϋΠεετΙἱεΜ ννοι·«ιεε Μ. Με” Βεεο!ιιοΜ «Με εοετε!ιειι«Ιειι
ΗοεριιεΙει· @Με Ει·ενε!ιεεεε; «ΙιεεεΙΙιο Ιιεεειειιιτ νιεΙιεο!ιι· ιιε δ. 86 »Ρετ
«Με Ατπιεπ-.4πείείΣεπ άε«Ιει· Βϋι·Βει·ιεεειοι·ει ΙιεειοΙιτ «εεε εεεεε«!ει·ε θεω
ιεἰεεἱοιι, «Με εεε 5 Μιι€Ιιο«Ιοι·ε ειιιεειειεεεεεεεωτ Μ, νοιι «ὶοιιειι 5ε«Ιοε
Με: Βιιιοι· ειιεεοΙιεἰεεΙ:. Ι)ει· Βϋιχεειιεεἱειει· ετοΙιτ «!ει· Οοιειεἱεεἱεε "π,
«Ιοι· Β'ι·ιε«ιεεει·ιε!ιιοι·, κνοειι ει· ἱε «Με Βϋιεοτιεεἱετετοἱ ενοιιιιτ, εεε «Με
ΡΓει·ι·ει· «Με Ηειιιιτοι·ιε εἱε«ἰ Με Αιιιτεννεεεε Μπε!ίεάοι·.
Ιε Ι«`οΙο;ε «Ποεοι· Ιιιετι·ιι«Μοιι, άνειεΙιε ειοΙι εεννοεΙ Πιι·ειιι Ψοι·τΙειιτε

εΙε Πιι·ειε θεἰε«ε εεεε Με θοειεἱεὸε-Ατειειι-ΑεετεΙτεε, εἰεΜ εεε: Με
Ηι·«:|ι!ίε|ιε Βι.Πιιιιι€εε Με ΗεεεΜΙει· εεε «!ει·ΒΙ«εεεεε εοιἰοιιτ, εοΙιοἰιι$;
«Ιειειιε«:Ιι εεε εε Ψι«ιοι·ερι·ιιοΙι ιιιἱτ εεε ειπε ει·ννεεεΦεε θεεετεεε εεε
ιιειεοετ!ιεΙι «Με ΕτΙεεε «Με Ρι·εί'εετεε νειε 8. Γεὶιιιεἱι·ε διεπει: ΧΠ., «Πε
Αι·ιιιοε-νεικνειιιιιιε «Ιει· εεεοιι ε" 8«ε«Η εεε ειειιι·ειεε Ι.εε«ΙΒοιεειιι«ιεε
εεεεεεεε«ιοε Βϋι·εει·ιεειετ«ει·οι Αιι«Ιοτεεεε @Νώε ειιι·ιεειιε Ι«ειιι εἱΒεεεε
8τιίτεεεε-Υειιεεεεε εεειτπειι εοΠ,) πιιτ εεε ΗεεΙιἱτεΙενετενεΒεεΒ νει·
εο!ιιεο!εοε ννοι·«Ιειι εε εειιι.

Β

Ιεεννιεο!ιεε νει· ει εΙΙοιι εει·ιο!ιτΙιεΙιοιι νει·Ιιεε«ιΙιιεεεε Με επι' «Με

_ιεεεετε Ζει ιιἱο νοπ ειιιει· Αι·ιεεε-, εοε«ιοιιι επι· νοιι ειιιει· Ηοριτειε-νει·
κνε!τεεε ιιι Αιι«ιει·ιιεεε «Πο Μάο, εεε ενει·«ὶ «Πο Ιοι:πτειο Με εοΙε!ιε ειπε ετειε
Πε εεε ει: εττΙιοἱΙτοε Ριοεεεεει·ειεεετιεεεεεε νοιι «Με Κω. Βεειει·ειιε :ει
Οο!ιΙειιε ειιει·Ι«ειιιιτ. Με· Γει·ιεεετεεε «Με ΗοερἱτεΙε Με ειιιε εεΙεετ

εεεε«!ιεε Οοιεετετἱ«›ε ει ἱεεΒεεοεἀει·ε εεει·Ι«ειιεύ ενει·«ιεε ει «Με Ρι·εεεεεο
ιιιε «Με ΝεεΝεεε «Με νει·ετοι·Ιιεεεε θεεειιει·ειΙιε Με Μοι·ιεε. Βἱοεει·
Ιιετ«ο ειε 15. Ποεοιιιιιει· 1823 εἱε εοΙοει·ερεοε Τοειειιιειιι: ει·ι·ιο!ιτο$, ννειἱε
εε Ιιεἱεει:

Μοἱεο Ιοι.οτε ΨιΙ!ειιε-Μοιεεεε Μ, «Ιεεε εεε ΗεερΠεΙ εε Αιι«Ιει·εεε!ι
ιιιι€ει· «Με ει «Πεεεει ιεειεειε οιΒειι!ιειι«Ιιεοιι ΤεεΕεειοΜε πε ει·ίϋΙΙοιι«ιοε
νοι·Ιιιε«ιΙιεΕι!ιοΠεε «Με Εεεε ιεειεεε νει·ιεεεεεε εεε ιειτ Αεεεε!ιειε «Ιοεεοε,
εν«›ι·ϋΙιει· Με εοννοΙιΙ ει Βειι·ειϊ «ιει· Ιιο€ετε ε.!ε ειι«Ιει·ει· Βεειιιειιιειιεεε
ίει·ιιοι· νει·οι·«ιεεε ενοι·«Ιο. Με !ιοετιιιιιεε ειεἱε Ψο!ιεεειιε εειιιιιιτ Με
εεεϋι·ιεεε πονά (εει·Εεε εεε Βι·ιιεεειι- θοι·οοΜεοιεε Με· Πετει·εε!ιειο,

ινοΙοΙιε εεε «Με ΗοερἰτεΙ «ιοι·τειιι νει·Ιοει: κνει·«Ιεε εοΙΙ; επι εοΙ«:Ιιοε «ειπε
εποε πιο ννοιιιιεεεεε «Με Ιιε!ιι·οι· εεε Ιιοει·ει·ιεεεε «εεειιι·ιοΙιιεε. σου"
«Με Νεεειι€ο!ιειι«Ιο «Πο Ροι·ι εοεειιιιτ, ννει·«ιο Μι εοενοΙιΙ εΙε Με· «Πε
εε«Ιοι·ε εε ιεεει Ι·Ιειιε εεεϋι·ιεεε θεεεε«Ιο, ννοιιιι «Με ΜΗ, ιιεΙιει· νει·
οι·«ιεεε.

Βο!!τε ιεεἰε Ι·Ιετιε Με· Αιιιιιε!ιιεε «Με ΒοΙιιιΙο εἱο!ιτ εεειειιοι Βοϊιιεεεε
ενει·«ιοε, εε εε!! «ιεεεοΙΙιο εε: «Με θει·τεε, «Με ΗοερἱτεΙ Με Εεεε πε
Ι'«ιΠοιι, ε!ιοι· Με νει·εεεεοι·τ, εεε εε εἱεειε Δι·ιεοιιΙιε«ιε οιεεει·ιοετοι ενει·«ιοε."

(Βει· Τοετετοι· ιιιε«:Ιιτ Με: οιεεε Πετει·εε!ιιο«Ι, εινἱεεεοε «Με Ηοεριτε! Με
οιεει· εεΙεε$ειεεὁἰΒεε Βιιίιιιιη; εεε «Ιοι· θοιεοιιι«Ιε, νσεΙοΙιει· Ιει;ειτοι·οιι οι· τω·
«Με ειιιιι·εΠεε«ιεε Ρε!! εοἱιι Ηευε πει: Αρρειτἱιιεεεἱοε νοι·ιεεεΙιτ.)

Ζει· Βοετι·οιτιιιιε «ὶἰεεει· ιιιι«! εε«!ει·ει· νοι·οι·«ιεεεεειι, Αιιεεεε!εεεεε,

Αενεἱεεεεειι «πιο εεεεΝεοε Βοειιιιιιιιεεεεε νει·ιεεεΙιε Μι «Με εεεεειοε
ΗεερεεΙ, ιεεἱεοιε Εεεε, ιεειεο ενώ, ιε «Με Αεεοι·εεεεοι· θεειει·Ιιεεε Μ·
πω» ΔεεΝυ χω· 'Με. Εάι·«:ΜΜο«:Μι π Με 29



450 Αααα:: Βεα!πε!ιι·11'ι ιαιει· Με 5ρ!ια! πα Απόει·πιιε!ι.

ιιιιιεπόεα Ηο1Βατει·, πιεια Ηο!:Βεναε!ια, αιειπε Ηεε!ιεπ από ειπ θιιιι!τιι!
νοπ 100,000 θα!όειι ιιρεα!επ Κϋ!πιεε!ι. ετα. Και Ναε!ιτι·αι; νοπι 10.
όιιπαιιι· 1824 επτ!ια!! Βεε1ἱπιπιαπιςεπ ιιαει· ό!ε ἱππει·ε !ό!πι·ιε!ιιααι; όεα

Ηοερ!1α!α από όεπ Πο11εεό!επε1. !π όειιιιιε!!ιεπ νει·ρ!!!ε!ιτει όει· Τεετατοι·
όεα πεεαπιπιτε Ηοιιιι!τα!α-Ρει·ιιοπιι!, Διεόεπ "Γεια ια ε!πεπι όπια !ιειιι!πιαι1επ
Βιιιι!ε, ανεπιι (ιια !απεε) Με από” παπι: !ιει·εεετε!!τ Μ, πω! παπι Μοτ
88118- από Α!ιεαόεΒε!ιετ πα νει·ιπιπιιαε!π, όποια ιεόεπ 8αιιιααιΒ όἱε νοπ
Παπ Πα· εεἰπεπ νει1ει· παι· ει·ιι1επ !ιει!!Βεπ οοπιιπαπ!οπ εατινοι·1”επεπ ότε!

αϋ1!!!ε!ιεπ Τα,αειιόεπι θ!αα!ιε= Ηο!Τπαπα από Πε!ιε πι11Απόαα!ιτπα αεαεα.
Με 35ι!ια!ιε!ι ειναι α!ε!ι ειπε!ιεπόεπ Πε!ιει·πο!ιαειιε εο!!εα. ιπι !ιεε1!πιπι€ ει·
όπππ ινει!ει·, επ όιε κναι·ό!μετεπ Αι·πιεπ νει·1!ιει!τ ανει·όεπ, ανε!ο!ιε ιιἱο!ι
ικιόαππ απ όεπι ΤαΒε νοπ 81. Ν!εο!αιιε !π όεα ΡΓιιι·ι!α!ι·α!ιε (ιινεππ όιε

Ηοιηι!ια!ε!ιιτε!ιε πα ό!επειπ ΖινεοΕε ποο!ι πιο!ιι ε!ππει·ιε!ιτε1 αε!π ιιο!!τε,)
πα ε!πει· !ιει!!Βεπ Μεπε νει·ιιαπιιπε!ιι; ό!ε ιιαει·, ανε!ε!ιε όαια αιιεει·πε!ιεα
ε!πό, από πια!ιτ ιιι όευ !ιε!!!Χεπ Μεεεε ει·εε!ιε!πεπ, πο!!επ Ν!ε!ιαι ει·!ια!1εα.

Ια ε!πεαι α!!επτ!!ε!ιεπ Τεετεαιεπτ νοια 15. Με” 1826 Μαϊαμι: όει·
ιιε!!ιε επό!ιο!ι: »Παπ Ρι·ιεπτει· όει· Ποειι!ια!εΗι·ε!ιε, κνε!ο!ιει· θιιι·ιιι-θειετ
!!ε!ιει· ιιε!π κα!. !ιειινι!!18ε Μι ειπε 1ι·ειε από ααε1ϋπόιΒε Ψο!ιααα€ από
«ιια όιι!ιι·Βε!ια!τ νοπ ό!!!) (ι!α!όεπ οόει· 200 'Γ!ια!ει·.»
Β!ε Αι·ιιιειι όεα Θ!ειπειαόε Νιιιπεόγ ιιο!!επ όει· νοπ πια· ει·ι·ιο!ιτε1επ

ΙιεΒιι1ε επ θαπετεπ όεπ Ηοιιρἱια!ιι πα Απόει·απο!ι 1!ιε!!!ιαίτια εε!π.“ Νιιε!ι
όεπι επι 28. Με! 1826 ει·1'ο!ι.ς1επ Λ!ι!ε!ιεπ όεα Τεε!ατοια από όἰε Ηπα
ρι1α!α-νει·ινιι!!απ8 όαι·α!ι Κα!ι!πετιιοι·όι·ε ναιπ 12. Οιιιο!ιει· 1827 και· Απ
πα!ιιπε όει· όεπι Ηοιιιιιιιι!ε Βεπιιια!ιτεπ ΖαπνεαόαπΒεα ετπιαα!ιτιατ, από όεπι

πι1ε!ιατ πασα όαι·ε!ι Βεαο!ι!αιιιιε όει· Κα!. Βεαιει·απα πα Κο!ι!επιιι νοαι Δ.
Πεεειιι!ιει· 1827 .από 26. Μ!! 1828, πα όεαι, πππ: όεα !ιιτεεια!-Ει·!ιεπ αϋι!ιἱἔ
Βεα·αι·όεπεπ Ρι·οεεεεε ει·ιπαε!ιια;τ. !)αι·ο!ι Παι!ιε!! όεα Κα!. ΙιααόΒει·1ο!ιτε
πα Κο!ι!επιι νοιιι 26. Αιιιςαε1: 1828 από !ιεα1ῖιτ!Βεαόεε Ει·Βεπατπιαε όεα

Αιιε!!!ιο1`ε ικα Κϋ!π από όειπ Ηω·ρίΖαί Απόει·παε?ι όει· Ναο!ι!αεα όεα
π. 1. νοπ Μετἱιι8 ιεαει!ιαπιι1.

Παι·ε!ι Πεει·ει: νοιπ 2. Μ!! 1885 ει·ιιι!ιε!ι!!Βιε ό!ε Κα!. Βεα!ει·απ8
ιϋε !!ΙπερίΙα!:-!/επωα!!απα παπι Απαο!ι!αεεε ειπειι Τααεε!ινει·τια8ε ια!! όει·

ο!ν!!8επιε!πόε Δαόει·πιιε!ι.

!)!εεει· !ετ:ιτει·π ατακα πι1πι!!ε!ι όιιι·ε!ι Κπ!εει·!!ε!ιεε !)εει·ετ νοπι 16.
-Τ!ιει·ιιι!όοι· ΧΚ. Η. Αιιααει! 1804) ό!ε (ι!ε!ιααόε όεα Αππαπε!ατεπ-Κ!οε!;ει·ε

αεαεα ειιιεπ Ζιπε νοπ 600 Επιασε α!ιει·Ιαειαεπ, πια όαι·ιπ όιε 8εεαπόαι·
Βε!ια!ε, όεα απε!ιιπιι!!Βε Ρι·οαγπιπαε!απι απτει·ια!ιι·1πΒεπ; όαι·ο!ι όεπ ει·

Μι!ιπ1επ Τααπε!ι από παπ όεα Ηοαρ!ια!α-Θε!ιααόε απ ό!ε Βαιότ, όεα
Αππαπε!α!εα-Κ!οπτει· όαπε8επ ιια Με Ηοιιιι!τιι! α!ιεε1ι·ετεα από όεπιπΒα!ιατ
όιε Ι.ε!1απ8 όεα Ιιε1ιτει·π !ιαι·ιιι!ιει·ιι€επ Βα!ικνεε1ετπ νοπι θι·όειι όεα πει!.
οιπ! Βοι·ι·οιπ!!αιι ό!ιει·1ι·αΒεα.
πι. Απιίααιιι·ιαε Α1ι1!ιε!!απ·έ !!!. Β. Ν. π. 302.
Αααα ποει!ι Με παι· _ιαπ8ετεπ Ζει! ει·Βιιππτε όιε Κα!. Βεα!ει·απα ό!ε

Ηοαρἰπι!α-θοπιιιι!εεἱοα :α Απόει·παο!ι απ: !ιεε!:ε!ιεπό απ. Κω. Απι1ε!ι!α11;
όσα· Κα!. Βεαιειαπε παπ όιι!ιι·ε 1849 π. 37, 1852 α. 288, 1858 π. 32.
!πιεν!πε!ιεπ από από εινα: !π όει· α!!ει·ιαπεπιεπ Ζεα !π Απόει·πιιε!ι

ε!π εναπαε!1εε!ιεε Ρ!'αι·ι·εγειεια Βεαι·ϋπόετ από όειπαϊιο!ιατ ει·αιιππ1ε όἱο

Κα!. Βεεἱεταπε, πιο!ι ατότπεαό απ! όιε ο!ιεπ ει·ννι1!ιπτε Βαι·πει·ιπε!ατει·ε!
!πιι1ι·αιπισα νοια 19. Με! 1817 δ. 86, όεπ όοι·11Βεα ενιιααε!!πο!ιεα Πειτε:



κι που: Βοηο1τεΙ απο όει· 1111111.πω". Εοπ1Μεο 51112ιιπΒΡ 451

Βοποο1οι· Μπι Μ11811εό όοι· Αι·πιευ-θοπιππ1εε1οπ υπό νοι·1'1181ο πω 5.811;»
τοπιπει· 1854 όεεεοπ ΒίπίϋΙιτυπε.
Πἱο Μ11811εόοι· όει· Ηοευ11πΙε-οοπιπι1εε1οπ ιπ11: Απευππιπε όοε όπ

ιππ11Βοπ Βυε€οι·ιπε1ε1ετε Ψονδο1ό υι·ο1.οε111·τοπ όπΒοΒοπ, 1πεοίοι·πο όπιπ

π. δ. . . . . . . όπόυτοπ πυοπ όἱε Εἱ8επεο1ιπ1'τ Με 5111811114! όει· Ι·Ιοερ11π1ε
Οοιπιπ1εε1οπ 11.18.1141, υπό οι· 5οι·οοπτ1Βι επ1υ εοΠο. ε1οπ υπ όοι· νει·

υ·π11.υπε όεε νοι·κπομπε όοε Ηοερ11π1ε, ο1υοι· ι·ο1π 1κυτποΙ1εο1ιοπ Απετυ11:,
ευ ποτπο111Βοπ, υπό νοι·ινοϊΒει·τοπ όἱε Τπο11ποπππο υπ Μου, όὶοεεε Ευ1:ποτε
Βου·ε1Τευόοπ νει·πππόΙυπεοπ, ευ όοποπ όυτεο1!›ο πι11ννϊι·1κοιι ννϋι·όο.

Με Κυ!. Βε1υοι·υη Με:: όπου Ει·1πεε νοιπ 18. Νονειπ5ει· 1854
όεπ Ρι·ο1οετ ε.ιιι·11οΕ. ἱπόουι είν: ειιε1111ιι·το. υπο11 δ. 315 όει· Ιπε1τυο11οπ νοιπ
19. Μπ1 181? εο11ο 1111· όἱο Ατπιοπ-θοπυιπἱεεἱοπ 1οόοι· Βϋτἔοτπιοἰε1οτοἱ
ο1πο Βοεοπόοι·ο Οοιπιπἱεεἰου ποετοποπ. ΠΙοεο Οοτππιἱεεἱοπ Βοετοπο ἰπ
Απόει·πποπ υπό 11υ·ιυ· νοι·ννπ11ιιπ·έ νι·ι3ι·οπ υπό εοἱοπ πΠο Αι·υιοπ-ΑυυεΙοεοπ
1ιο1τεπ όοι· Β11τ€οι·ιπο1ε1οι·ο1 υπό όουιπποπ Βοεοπ11οπ υπό 1ππτε5οπ11οπ που
όἱε όοπ ΗοευυπΙε υπτοι·Βοοτόπε1. Με Απε1οπ1 όοι· Μ1τΒΙἱοόοι· όει· Απποπ
νοι·νν·π11ππυ, 111.101... όἱε ΒἱπΒπ1›ο νοιπ 14. υι·πετοι·111 υπτοι·εοπ1·1οΒου Μ11οπ,
ε1111εο ε1οπ ννππι·εοπο1π11οπ όει·ου1'. όπεε οπου όοι· 1'ι·πππϋε1εο!ιοπ (Μεσα

Βεουπ8 1111· όἱε νοι·ννπΙτυπο όει· Ηοερ1151οι· Βοεοπόοι·ο, νοπ όοπ 1Η:ι·18οπ
Απποπ-νοτινο11υυΒοπ (5υι·επυκ όο π1οπίπ1επποε) Βε1ι·ουπτο 0οιπιπ1εε1οποπ
Βοε1ππόοπ. Με 1'ι·ππε6ε1εοπο θοεοτπἔοπυπἔ εο1 1111111·1π ό1οεοι· ΒοεἰεπυπΒ
πω. όοπ πΙΙοΒἰπεπ δ. 36 όοι· Βυι·8οι·ιπο1ετοι·ο1-Ιπετι·υο11οπ ιποό11Μι·1.

Βεε15πόο υΒι·18οπε όἱε ίι·ππεϋε1εοπο θεεε1ευε5υπε Μου, επ ννϋι·όο όΙοε
ε1ο (όἱε Βε.ε1οι·υπΒ) π1ο!ι1: Μπόει·υ, όοπ ονππΒο11εο11οπ Ρ1'πι·ι·οι· πππ: 8111

ΒΙἱεόο όοι· Ηοερ11π1ε-Οοπιιπἰεεἰοπ ευ οι·ποπποπ. 1πόοπι όΙοεοΙΒο νοτεοπτοἱπε,
όπεε όἱε Ποερ11π1ε-νοι·νω11υπεε-θοπιιπ1εε1οπ πυεεοι· όοπ: Βυι·8οι·πιο1ε1οπ
πΙε Ύοι·εί1ιοπόεπ. υπε νἱοι· 1π όειπ Βοε:1ι·Ε 5011151111, όυι·οπ όοπ Ρεϋ
ΐεπτοπ :υ ει·ποπποπόοπ Μ11811οόοι·υ ποειοποπ εοΠο. ΖυπΙο1οπ ευατό όοι·
Βυι·Βει·ιπο1ε1ει· πυεςονν1εεοπ, 5οἱ ίοι·ποι·ωπ Νἱοπ1οτοππἱποπ όοι· Μἱ1ΒΙἱεόοι·
υποπ δ. 39 όοι· θεπιοἱπόο-θτόπυπἔ νοιπ 11. ΜΒΜ 1850 ευ νιυ·Επ1υ·οπ
υπό πεἰ όι·1πΒοπόοπ Ε'ι1Ποπ υποπ (δ

. 36 1Μόοπι νου όοπι Ζεν1εοπουι·πυπι
όοι· :νεου Τομ πΜπεοποπ.
Ιπ όοι· ΒΜυπἔ όοι· Αι·πιοπ-Ποπιπι1εε1ου νο1π 1

.

Βοπειπ11ει· 1854

115οι·8πΒοπ όἱε εεποππωπ Μ118Ι1εόοι· οἱποπ Λπ1;ι·π8 υπερ. Ρ1·ο1:οε1. ννοι·1π
εΙο πω. ποτο11: ετ1118ι·1οπ, υπ όεπ Γυπουουοπ όοι· Αι·πιοπ-νοι·ννυΙ1ππ8 εεε

1ποἱπεοππἰ1Ιἰοπ ω. όοιπ ευ όοι·οπ Μ118Ιἱοό οι·υπυπτου ενππΒο11εοποπ Ρ1'πι·ι·οι·
8: . . . .. . ε1οπ ευ 5ο11ιεἱΙἱ8οπ, _ῇοόοοπ @θα 1οόο 'Ι'ποίΙπππιπο ό1οεοε

Επ1:1ει·π υπ όοι· νοι·νεπΙ1ππ8 Με ΗοευυπΙε υπό @μου 3οόο νοι·ενπΙ1υπ8ε
Μεοπ1υεεππ1υπο. ννοΙοπο ο1ννπ ππόει·κνο11 οπιπι υπο Μ1τνν11·1ευυΒ Βοίεεετ
ν·οι·όοπ π1ϋοΜο, υπ1.ει· ΒοευΒυπ11πιο επί Ηττα: όεπ: νοι·ε11$ευόοπ απ: 28.
όοπ νοι·πεηςοπεπόεπ Μοππτε ϋποποἱοΜο Β1πυπ11ο, όαπ·1ι ωείοΙιε όἱε νω
ευα!!απο «Με Ψευ·υπϋρεπε Με Ποηοϋαίε από @που Με όἱε Αν·πιεπ όπ:·ι:Ιι
ρε!:·εππ2ε θυπιπιι”πίσπευ όεαπίπιμ ωοπἰεπ, ρι·οτοευττευ. Με νοι·ενπ!τππ;;
όοε Ηοεπἱ1π1ε-νοτιπϋ;οπε 81.801...» εο1τόοππ ΙεόἱΒΙἱοΙι όπτοπ όοπ 81118111·
ιποἱε1οι· υπό όοπ ονππΒο11εοποπ Ρίπι·ι·οι·.

Βἱπ 1”ει·ποτει· Ει·1πεε όοι· ΚΒΙ. Βηςἰοτιιυἔ νο1π 2
. ΜΒΜ 1855, νν0τἱπ

όἱε θι·υυόεϊιτπο όοε]απἰΒεπ νοιπ 18. Νε›νειπυοι· 1854 υ·ἱοόοτ1ιι›Ιτ κνοι·όου,
1ιπ11ο οἱπεπ π5οι·πιπ118επ Ρι·οτεε1: όει· ιπππι·Βοπεππτοπ Μά1811οόοι· ν0111 1.

Από! 1855 απ· ΜΙΒ». νε·οι·1π ε1ο ποι:1ι ίπποι· 0181821011:
288"



452 Α:Ι:::πε: ΠεπΙ:ε::ιιι:Η Με: :Με 8ιι1:::1 ει: Απ:1ει·π::::::.

,,:ιεεε ει:: άει· Μεπει·ιεεπ Υε:·ν:ιΙ:ππ:.; :ιπε·ε:ιεΙ:τε: εἱεΙ: :π άει· :ἔμπ
ε::Ι:::Ι': :ιΙε Μ::Β!ἰε:!ει· άει· Ηοεπἰ:εΙε-Υ:ε:·ινπΙ:ππ8 ::Ιε ίοι·:πεετε!ιεπ:: πε::

εεεεωωι Π:: Ι:ει·ε::Ιιτιετ ει·εοπιεπ, Με: :Πε ΑπΒεΙεΒεπΙιεἱτεπ :Πεεε:· νει·
ενεΙτιιπε εΙ!ειπ ιιπ:Ι επεεε!ιΠεεε|:επ Μ: Βε:·ετΙ:επ, ιιπ:: Βεε::!:Ιϋεεε ει: ίεεεεπ,

ενεεε!ιεΙΙ: Με απο:: Με:ιει·ΙιοΙτ εεεεπ 3ε:ιε:Ηεπ:πιππε ιιπ:: ΕἱππιὶεεπππΒ
ρι·ο:.εε:ιτεπ, κνειεΙιε :π Βε:Ιε::Ιιτε:· Βεεἰεπιιπε· αν:: επ:Ιει·ννεπ νοι·Βεπ::π:πιεπ
ενει·::επ ιπϋεπτεπ.“

`

Πεμ:: :Πε Ε:·Ι:ιεεε άει· Κε!. Βεωει·επε ει·ΒήΠεπ :Πε εε:ιεεΙι:επ Μ::

Βιιε:ιει· άει· Ηοερ:τεΙε-ν:·ι·εν:ιΙιππε :π ειπε: νοι·ετεΠαπε νοπ: 28. ΑΡΝΙ
1855 Μ:: Βε:::ιτε επ :Με Κε!. Μἱπἱε:ει·:ππι :Ιεε Ιππει·π, ενπι·:ιεπ απο:
:Ι:::·:ιπί «Με :Σεπ Κε!. Οπει·-Ρ:·:“ιεΜεπτεπ άει· Βπειππι·ονίπε πι:: Η. Με”
1856 επεε!ιΙ:58:Β Βεεε!ι:ε:Ιεπ. ἰπ :Πεεε:π Βεε::Ιιει:ιε νετ:: ιιπ ΨεεεπεΙἰεπειι

επεεείϋΙ:ι·:: »Με :π άει· Ψοι·επεΙΙππε εεπιιιο!ιτε νοι·επεεετεππε. Με Με::
Με επι:: Οειο!ιε:· 1853 ειπε πεεοπ:!ετε ΗοεπιτεΙε-νει·νεΙ:ππεε-θοιππιἱεειοπ
ε:: Αιι:!ει·πιιεΙ: πεετεπ:Ιεπ, :Πε εεε: εε:::!επι :ι!ε Α:·πιεπ-Οο:π:πἱεεἱοπ πει·

Βϋ:·Βετπ:ε:ε:ε:·ει Απ:Ιει·πε:::: πε!ι::π:ιεΙτ ννοι·:Ιοπ ω, εε: πιιεπ :Μπι :πεε
εεεΙΙ:επ Ππτει·επο!ιππΒεπ ππ::::ει·ππ:ιε:.“

Ιπ όεπ «Με :Με ΑτπτεΒΙ:ιττ νετϋΠεπ:ΙἰεΙι$επ Βε!ιε:ιπΕπιεεπππΒεπ πει·
Κε. Βεε:ε:·::πε εεἱ Μπι· :π ί':·ϋπε:·ει· Ζε:: ϋΓτει·ε άει· Νεπιε ,,ΗοερἰτεΙε
νε:·εν:ι:τππεε-Οοπιπι:εε:οπ" Με:: :Με ι·ιε!ιτιεει·π ,,Α:·ιπεπ-θοι::πι:εειοπ·· :χε

Βι·:ιι:εΙιτ εεε: εἱπε πεπ:: Οτἔεπἱεειἱοπ όει· :!εειεεπ νειενεΙτυπε :Με ΙΙοερἱ
τε!ε- ιιπ:: Αι·ιπε:ινεεεπε ::πι·::Ιι όεπ θεει·επεΙ: :Με Ιετετεπ Απε:::·ιι::::ε
ενε:ιει· πεεΙιεἱεπτἰ8: πω:: πετΙιε:Βεϊϋπιτ ενοι·:ιεπ; νἰεΙπιεει· εεΞεπ :Πε πιιεπ

Μ:ιεεεεεπε άει· ΙτεπεϋεἱεεΙιεπ θεεετεεεε:ιπε ει: Απ:Ιε:·πιι::Ιι ί:·ϋΙιει· ειπ

εετἰεπ:ετεπ εε.:υπάε:·Σεπ θοπιπ::εεϊοπεπ Π:: :Πε ΠοεπιτεΙε- πω! Π:: :Πε

Αι·:πει:νει·ενεΙ:ππε ε::!ιοπ πι: Μπιτ:: 1817 :ιεο!ι Ει·Ι::εε άει· Βϋτἔετιπειε:ει·εἱ
Ιπετι·ιιοτιοπ νοπ: Π). Μεἱ :ΙεεεεΠ:επ 1::Ιιι·εε ει: ειπε: Αι·:ιιεπ-θοι::
ιιιιεε:οπ Η:: :Πε Βῦτιςετωεἰε:ει·εἱ νει·εΐπ:ετ ενοι·:ιεπ, πο:: Βεετε!ιε Ιετετετε
Με ει:: :ιεπ Ιιεπ::δεπ 'Με :τι :ιει·εεΙΙιεπ πιιεπ Μεεεεε:ιΙιε :Με δ. 36 άει·
Βϋ:·8ει·ιιιεἱετει·εἱ-Ιπετι·πειἰεπ εεεεπεπεπ Οης::πιεε:Εοπ, Με 6εππ :Πεεε Οοιπ
ιπιεειοπ ε::!:οπ εε:: |::πεεπ Πε!ιι·επ πιει:: πΠεἰπ :Με νε:·πιεεεπ :Με :ιεε:Βεπ
Ηοερπε!ε, εοπ:ιε:·π π:ιπιεπτΙ:επ εποε :Πε Α:·:πεΜοπ:ιε :π :ιεπ επι· Βϋ1°€ει·
ιπε:ετε:·ε: Απ:Ιε:·πεε!ι εςεπϋι·:Βεπ θ:·τεε!ιεΗ:επ Κι·πί:, εεε ιιπ:: ΡΙεἰ:Ιτ νει·
ν:ιΙτετ Νώε. Μ:: ΒϋοΙ:ειοΙιτ π:ει·ει::' ππά ε:: άει· επεεπΙιεΙιε οοπΕεεεἱοπεΙΙε
ο!ιει·εΙ:τε:· :Με :ιεε:Βεπ Η::ερπε1ε επι· ω: "Με πεεΙιεεν:εεεπ εε:, εποε
πιιεπ :Με ίι·επεϋειε::Ιιεπ θεεετε:;επππε :Πε Ει·πεππππε άει· ΜιτεΙ:ε:ιει· όει·

Ηοεπἱ::ιΙε-νει·:νε!:ππε; επΙετετ άει· νει·ενεΙ:ππεεπεπϋ:·:Ιε :ιπετεπε, Ι:ϋπι:::
εε εεε :Με νοπ άει· Βεε:ει·ππε νει·ίπετεπ Βι·πεππππε :Με :::ιε:8επ ενεπ

εεΙ:εο!:επ Ρίε:·:·ε:·ε πω:: ΜιτεΙιε:Ιε άει· :Ι::ειΒεπ Ατιπεπ-θοπιιπἰεεἱοπ :ιεπ
θ:·πι::ἰ επ πεεοπ:Ιει·π Απο:·:ΙπππΒεπ Με: :Πε νει·ν::Ι:ππε :Με :ΙοπἱΒεπ
Ηοεπ:ιεΙε-νει·πι68επε, Με εοΙεΙιε :π όει· νο:·ετε!!::πε πεεπ::·εΒ:: εειεπ,
πω:: επεπε:ιπιεπ.
τω: :Ιειπ ΒἰπΒεπΒε :Με επεπει·ινεππτεπ Βεεεπεἱ:ἱε :Με θπει·-Ρ:·ΙΜ

:ιειι€επ πεταει: Με:: Με Μ::εΙιε:Ιει· άει· ΗοεπἱωΙε-Υε:·ννεΙ£ππΒ· ππτει· :!ε:π
3. Με:: 1856 επ :ιεπ Μἱπἱε:ει· :Με εεἰετΙἱοπεπ- πω:: Ππτει·ι·:::Ι:τε-Απ
ε;εΙεεεπΙιει:επ πι:: άει· ΒΜε εεενεπ:ιετ, επ νει·Ι'ϋΒεπ, :::ιεε Με επι· Επτ

εε|ιει:ιππε άει· ΑπεεΙεεεπΙιειτ :Πε Ζπεε:ιιπιεππει·πίππε άει· Ηοεπἱ:εΙε-νε:·
ενεΙ::ιπε :π :Με νει· Βι·πεπ::ππε :Με εν:ιπε::Ι:εεπεπ ΡΕ:ιι·:·ε:·ε !ιεε$επ::επεπ
Με:: νει·:ιπΙεεεε ενσΠ:0.

π
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Πει· Μ!ιιἱε1ει· !ε!ιιι!;ε άιιι·ε!ι Βεεε!ιε!ά νοιιι 8. δε!! άεε θεειιε!ι ιι!ε
άιιι·ε!ι ά!ε Βιι180!ιε!ά11118 άεε Κε!. ΟΙιει·-Ρι·Βειάειιτειι νοιιι Η!. Με” ει·
!εά!81 ε!ι.

!.!ιι1ει· άειιι Τ. .Μπεστ 1857 ίεεειε άει· θεπιε!ειάει·ει!ι άει· Μιά!!
Αιιάει·ιιιιε!ι ε!ιιειι Βεεε!ι!ιιεε, ενε!ε!ιει· ά!ε Βι·ι·1ε!ιιιιιιε ε!ιιει· ε!Βειιειι Αι·ιιιειι

νει·ννε!1τιιιε ω: ά!ε 81εάτ Αιιάει·ιιεε!ι ιιιιά άει·ειι Τι·ειιιιιιιι€ νοπ άειιι άστ
118ειι Ηοερ!τε!ε-νετιιιϋΒειι ειιιιι θεεειιειιιιιάε !ιε!τε. 0!ιε!ε!ε!ι ει!! ά!εεειιι

ν!!εεε ά1ε !ιεετε!ιειιάειι Βο!ιννιει·ιε!τε!!ειι επι ε!ιι!'εε!ιετειι ιιιιά ξεενν!εε Με
ιι!!ε 'Γ!ιε!!ε επι !ιε!'ι·ιεά!Βειιάετειι "ιτε Ει·Ιεά!Βιιιιε· 8ε!'ιιιιάειι !ιε!ιειι ννϋι·άειι,
ειιε!ι ειε Ε!ιιιιε!ιειι ιιι ά!εεεε θεειιε!ι ιιιιιεοιιιε!ιι· ει·ννιιι·τει ενει·άειι άιιι·1'ιε,
ιιεε!ιάειιι ά!ε Κε!. Βεε!ει·ιιιιι; !ιει·ε!!ε επι 30. θεμειιι!ιει· 1888 πω! ιιοε!ι
ιιι άει· 1ϋιι€ετειι Σε!! ειπε €!ε!ε!ιε Τι·ειιιιιιιη; άεε Αι·πιειι1'οιιάε- ιιιιά

Ηοερ!!ε!ενει·ιιι68ειιε ιιι άειι Βι11άτειι Κο!ι!ειιπ ιιιιά Βορριιι·ά νει·ίϋ.<ιτ ιιιιά

άιιι·ε!ιεε!!!!ιττ !ιιιι1ε, εε ν!εε ά!εεε!!›ε άοε!ι άιιι·ε!ι !!ιτε νει·ίί!ευιι€ νοιιι
16. δε!! 1857 άιιε θεειιε!ι ιιι!! άει· ειιεάι·ι!ε!ι!!ο!ιειι !άι·1ι!ει·ιιιιε ειιι·ϋεΕ,
άιιεε άειιι Αιι1ι·εεε ευ! νει·ννε!ιιιιιις ι!εε νετιιιϋ8ειιε άεε Ι·Ιοερ11:ε!ε άυι·ε!ι
ειπε !ιεεοιιάει·ε !‹ετ!ιο!!εε!ιε Ποιιιιιι!εειυπ !ιειιιε !ε`ο!εε εεεε!ιειι ινει·άειι
Βϋιιιιε. Π!ε ιιιε!ιι·θειιιιιιιιτειι Μ!18!!εάει· άει· Ποερ!!ε!ε-νει·ενε!!ιιιιε ί!!ιει·
ι·ε!ε!ιτειι άεεεεειι "ω" άειιι 14. Ασεπ! 1857 άει· Κε!. Βεε!ει·ιιιιι.ς ειιιειι
Αιι!ι·ιιἔ: ..άπο άιιε Ποερ!!ει! άει· 81ιιά! Αιιάει·ιιιιε!ι Δε! (Παπά άετ δε.
4 Με! 45 άει· 81ι1άτε-0ι·άιιιιιιε Με ειπε εε!!ιε!τειιά!Βε Βτ!!”τιιιιΒ ιιιιετ!ιιιιιιιτ
ιιιιά άεεεειι νει·ιιιϋδειι "πιά νει·ννε!ιιιιιε νοπ άει· Αι·ωειι-θοιιιιιι!εε!οιι .εε
1ι·ειιιι1ιιιιά!ϋι· εἱε!ι ετ!!'τιιιι€επιεεε18 νει·ινε!τετ ινει·άε. Βιι!ιε!ά!ετ!εο!ι. άεεε

ά!ε Κε!. Βεε!ει·ιιιι€ άετ εε!!!ιει· !ιεε1ε!ιειιάειι ιιοε!ι ει!! !ιε!ιιει·1ε! ν!!ε!εε
ευΓεε!ιο!ιειιειι Ηοερι1ε!ε-οοιιιιιι!εε1οιι ά!ε !Ει·ιιιιιε!ιι!.ειιιι€ επι· Αιιετε!!ιιιιε;
ε!ιιει· Κ!εἔε επί Αιιει·Κειιιιιιιιε άεε !ιεεεειειι Ηοερίτιι!ε Με ειε ειιεεε!ι!!εεε
!!ε!ι Κει!ιο!!εο!ιεε ιιιιιι εε!!ιετε!ίιιιά!εεε !ιιετἱτιιτ ει·1!ιε!!ειι ενο!!ε.“

Ι!ει·ιιιι1' ειιι€εΒιιε1ε ά1ε Κε!. Βεε!ει·ιιιη; επι 18. Γ'ε!ιι·ιιιιι· 1858

1. Με! άειι Δειτε;; άει· Αι·ιιιειι-θοπιπι1εε1οιι 1η άειιι Βεεε!ι!ιιεε νοπι

14. Αιιειιετ μ. άιιε Ηοερ!τε! άει· 8τεάτ Αιιάει·ιιεε!ι απ! θι·ιιιιά άει· 85. 4
ιιιιά 45 άει· 8111άτε-Οτάιιιιιιε ε!ε ειπε εε!!ιετε!!ιιιά!Βε 8τ!1'1ιιιι€ ειιεσει!ιειιιιειι

ιιιιά άεεεειι νει·ιιιϋΒειι ιιιιά νει·ινε!!ιιιιε νοπ άει· Ατιιιειι-θοιιιπι!εε!ειι :κι
!τειιιιειι πω! Π!! ε!ε!ι ε!!!τιιιιΒετιι5εε!ε :ευ νει·ενε!τειι, !ισιιιιειι Μι· ιι!ε!ιι

ε!ιι€ε!ιειι.“

..Απε άειι πι· Βιιο!ιε €ερ!!εεειιειι νει!ιειιά!ιιιιεειι ιιιιά εεε ιιιιεει·ιι
τεερ. Με άειι Βιιτεε!ιε!άιιιι€ειι άεε Ηει·ι·ιι ΟΙιει·-Ρι·1ιε!άειιιειι, ι.νε!ε!ιε άιιι·ε!ι
ά!ε νει·1'ϋειιιη;ειι νικά 18. Νονειιι!ιει· 1854, 2. ΜΒΜ 1855 ιιιιά 18. Μει·ε
1856 ιιι!ηζει!ιε!!! ννοι·άειι ε!ιιά, ει·Β!!ιτ ε!ε!ι. άιιεε ιιι Αιιάει·ιιεε!ι ειπε
!ιεεοιιάει·ε Ποερ!!ε!ε-νετννε!!ιιπε ιιἱε!ιι. ν1ε!ιιιε!ιι· πω· ά!ε άιιι·ο!ι άειι δ. 35, -
άει· Β11η;ει·ιιιειετει·ει-Ιιιετι·ιιε11οιι νοιιι 19. Με! 1817 νση;εεε!ιι·1ε!ιειιε Αι·ιιιειι
Οοπιιιιἱεεἱοιι !ιεετε!ιι, κινε!ε!ιετ Μ1Β!0!0!ι ά!ε νει·ινε!τιιιιε άεε άοι·τ!εειι εο

εετιιιιιιιιειι Ο?) Ηοερ!τε!ενει·ιιιϋεειιε ειιετε!ιτ. Βει ά!εεειι Βιι1εε!ιεἰάιιιιἔειι
ιιιιιεε εε 1'ει·ιιει· ειιε!ι !›εννειιάειι.“

»Με Μ. 4 ιιιιά 45 άει· 811ιι!!ε-Οτάιιιιιι€ !ιιι!ιειι ε.ιι ά!εεειι Βεε!!ιιι
ιιιιιιι€ειι ιι!ε!ιιε ,εεειιάετι; άει· ει·ε1ει·ε !ιεεεετ ν!ε!ιιιε!ιι· ειιεάιΠε!ι!!ε!ι, άεεε

ά!ε !ιεεπε!ιειιάε θι·εειι!εετ1οιι άει· Αι·ιιιειι-νετιινε!τιιυ8ειι ιι1ε!ι1 ει118ε!ιο!ιειι
ενει·άε."

,,Αιιε άειιι ει·ε!ειι Τ!ιε1! ε! 2. άειι 5. 4 !ιειιιι εἱιι θι·ιιιιά ευ άεπι

Αιι1ι·εεε ιι1ε!ιτ ιι!ιεε!ε!!ει κνει·άειι, νε!! εε νοι·Ι1εεειιά ε1ε!ι ιιἱε!ιτ ιιιιι άἱε



454 Αααα" ΒοαΙιοοιιι·ια αιια· ααι 8α1ιο1 ια Λααοι·ιιααΙι.

νοι·νναιιααα οιαοι·, ααι οιαοι· εταατιααιιοα θοιαοιααο-ΑααταΙι νοι·ιιαααοαοα
ειιιααια, νιοιαιοαι· ααι· ααι αιο νοι·ινοΙταιια οιαοι· εοιοιιοα Βιιίτααα ιιαααοι1,
ανοια1ιο και” ααι· Αι·αιοα-νοι·νναιιαα8 αΠοια ααα Μαιο ()οαοαι·ι·οαπ α"
θοαιοιααο-νοι·νναιιααΒ· αααιααα. Βαοααοινοαια ιιααα αιο ΒαετιαιιαααΒ ααα.

α!. 4 οαοι· 6 αεα 5. 45 ια Βοιι·αοατ ιιοιααιοα.··

2. ,.Ψοαα αοαιιΒιιοιι ααι· νοι·αναιιααα ααα Υαι·αι·οααααΒ ααε ναι·

ιαϋΒοαα ααι· νοι·ιιαααοαοα Αι·ιαοαειιίτααεοα εροαιοΙΙο ειιιιααα;εαιαεειΒο Βο

ατιαιιαααΒοα νοιιιαααοα αιαα, ασ ιαι εε αοΙααιι·οαοαα, ααεε Ιοιιαοι·α ααοα

νοα ααι· Δι·ιαοα-νοι·νναιιααεα-θοαιιαιααιοα Βοααα ααααο1'ιιαι·1: ααα ιιοαοιποι

ανοι·αοα αιιιααοα.“

3. ..Ποια ααιιειαιαι·ιααΙιοα Αατι·οΒο αοι· αοιιιιοι· αοετοιιοααοιι ιιοιαοια

κνοΒα ααι€οιιοιιοαοα Ηοιηιιταια-Ποιααιιααιοα αιο Βι·ιαααιιιιαααα οιιιοι· Παμε
ααί ΑαοιΒοααααε ααα Ποεριιαια οιο οιαοα αααεαιιιιοααιιαα ιιααιοιιααιιοα
ααα αοιιιαιαιιιααιΒοα Ιαατιταιοε ια οι·1ιιοιιοα, αϋααοα να· οιιοααοα·οαιΒ
αυιιιι'αιιι·οα, ναι! οιαο Βοαοααοι·ο Ηοαριιαια-θοαιαιιααιοα αιια:: Βοιαοιιη να!
ίοι·αοι· οιο Βαταα|ιοιααα; αιια- νοι·νναιτααα ααα νοι·ιι·οιααα ααε Αι·αιοα

νοι·ιαϋΒοαα »και ειπα Βοααιε·στοαα Βοιι6ι·ι; αιο Αι·ιαοα-θοαιιαιαειοα αιιοι·
οιαοα εοιαιιοα Ρι·οοοεα ιιαιοι· ιιοιαοα Πιιιαιιιααοα ννιιι·αο ιιιιιι·οα ιιϋααοα,

ιααοια ω, να νοτια:: ατι 2. Βοαιοι·ιιτ, Βοι·ααο απο οιΒοαο ασια.» Μ, ααα
νοι·ιιαααοαο Αι·αιοα-νοι·ιαδΒοα, ιααοννοιτ εε οιαοα αοαιοαειοαοΙΙοα Βιι1'τααεα
Οιιαι·αΜοι· ω, αααΙι ΜααεΒαιιο αοιαιοιιιοα πια ναι·ναΙιοα." [Με νοτιααι·οα
αοι· Βοιιϋι·αο ια σα." ΑααοΙοαοααοιτ οι·ιιαιιοιατ ια ααι· 'Γιαπ αοιιι· ααι
ι'αΙιοαα.

1) Ια αοαι Βοααι·ιριο ααα Και. Οιιοι·-Ρι·ιιιιιαοα1οα νοια 18. Με"
18ὅθ κατα σε ααοι·ιιαααι, αααα ααοΙι ΜααααΒαιιο ααι· ι'ι·αααϋειαοαοα Ποαοιε

Βοιιαα8 Βοεοααοι·ιο Ποιααιιααιοαοα Για· αιο Ηοαριιαια- ααα Αι·ιαοανοι·νναιιααε
πα Αααοι·αααιι Με αιια Μαιο 1817 Βοιιιαααοα ιιααοα ααα αοεα οι·ατ αααιι
Βι·ιαεε αοι· Βιιι€οι·ιαοιετοι·οι-Ιααιι·αοτιοα ασια 19. Μαι αοοαοΙΒοα .Ματια Βοιαο
πα οιαοι· Αι·αιοα-Ποιαιαιααιοα Πιτ αιο Βιιι·εοι·αιοιαιοι·οι νοι·οιαιατ ανοι·αοα

ποιοα. ΑιιΒοεο·ιιοα ααα αιιοι· αανοα, ααπ να: οιιοα Βοποιαι, αιο ΕΧιαιοαα
ααι· Ποεριιαια-Οοαιιαιεειοα Με ιιι αιο @παπα Ζοιτ ααα αιια νοι·ιναιιααΒα
ααα θοιιααταΒοαϋι·αοα ααοιιιαααι αταιαο, Παρα οα ααι, σα Ψαιιιαα.
αοοιι Βοαιοαοααο, ·ενοαιΒαιοαα αυτώ Μια εραιοι·οιι 008815 αιιΓΒα!ιοαοαο
οαοι· ιαοαι1ιαιι·ιο θοαοτειο, ααι·αιι οιαο Μοεαο αιι·εοααα·ο ραΜιοιι·το Ιαατι·αα

ααα ααι· Και. ΒοΒιοι·ααε αα ΚοιιΙοαα αα1”Βοαοιιοα κινοι·αοα ιιαααοα?

Μααα αιοαο Γκαρ: νοι·αοιατ παταω, ασ Μια οα ααι αΙα οιαο Ι·'οι·
αοι·αα8 ααι· Ποι·οααιιΒιιοιτ νοα εοιιιατ νοι·αιοαοα, αααε ααι· αοαοωιιααο Ζα
ιαααα πιο” ιιοι·κααταΙιοα απ. Δια αιΙοι·α·οαιαετοα ιιααα αιοα ΒοαννοιιοΙτ
ανοι·αοα, ααοααοια ααα] Βιαιααι·ααΒ· αει· Βιιαιαιαοαοα δτααιο-θι·ααααα
ια ααι· Βιοαι Αααοι·αααιι αιο ΒαααΒοαιοιααοα νοα ααι· 8ιααι αϋΒοανοιατ
ανοι·αοα αιαα, ααα αα!ιοι: ααΙιοα ααα αιοαοαι θι·αααο οιαο Αααοιαοααοι·

αοαπαιια αννιαοιιοα αοι· 8ιαατ ααα αεα Εοαααοιαοιααοα ειταιιαααοα αιααα.

2) Ια ααι· νοι·ιιιαααα αει· Και. Βοαιοι·ααα νοια 18. Ε'οιιι·ιιαι· 1858
αναι·α ααι· Α.αιι·αι; ααι Ααοι·ικοααααα αεα ΗοεριιαΙα Αααοι·ααοα Με οιαο

αοιαειειιιααι€ο Βιι1”ιααα ααα ααι' Ττοααιιαα αοεαοα νοι·αιϋαοιια ααα νοκ·

ναιιααα ααα ααι· Αι·ιαοα-θαιαιαιαειοα ααι·οΙι Βοαααααααιο ααι” δ. 35 ααι·
νοι·οι·νναααιοα Βιιι€οι·ιιιοιαιοι·οι-Ιαειι·αιαιοα νοια 19. Μαι 181? ιιαι·ενοε
ιιοαοιιι€1 ααα ααι·αιι ααα Ααααι·αοικ ,,εοαοαααατοα Ηοααιια!ανοι·ιαϋΒοαα··
ααα Ψοι·ιιαααοααοια οιαοα οιαοαοα ΒοαριιαΙε-νοτιαϋΒοαα ια ΖννοιίοΙ Βο
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εεεει!. Πε!!ει· εεε Μακ!! Με!! Με!!! εἱε!! ε!!! Κε!. Βεε!ει·ει!ε εε!!
!!ει! Πι!ιιιε!!ε!! εεε Ρ!·εν!!ιε!!!!-Αι·ε!!!νε ει!!! εεε !!ει! !!

!

!!!ι·εε Βεε!ει!·ε!ει·ει!
!!ε!!ι!!!!!ε!!ει! Αετεε ει!εε!!ενει· !!!ε ει·!'ει·!!ε!·!!ε!!ε Πε!!ει·εεεεε!!ε νει·εε!!!!!Τεε

!ιεει!εε. Πω!!! ενει!!ε !!εεε !!!!ει· εεε!! $ε8!ε!ε!! !!ει· !ε εε!!! Βεεει!!!τ
!!εε Κε!. 0!!ει·-Ρι!!ε!εεε!ει! !!εεεε!!!·εοΜε Ζε·ε!!'ε! !!!!ει· !!ειι εει!!εεε!εεε!!ε!!
Π!!ετε!!ει· !!εε Ηεει!!!!!!ε εε!ιιε !!!!ε!!!8ει!ε εείει!!!ει! !!!!!!ει!.

!)!ε !!ει! 5
. 4 ει!!! 45 !!ει· 8!ε!!!ε-θι·!!ι!ει!ε εεεε!!εεε Αεε!εεε!!ε

!!!!ι!'ιε !!!ε ε!ιιε Βε!ει!Βει!ε Με!!! εε Βε!ι·εε!!!εε εε!ι!. Π!!! Κε!. Βεε!ει·ε!!ε
ν!!! !!ει!! ε!. 2 !!εε δ. ει!! !!εενν!!!ει! !ιε!ι!ε Αι!!!νεε!!!!ει·ϊε!! αεί !!εε νει·

!!εεει!!!ε!! Γι!!! εεεεε!ε!!ει!, νε!! !!ει· 3. !!ει· εεε $!!Ηει!Βει! !!!!!!!!!ε, ε!!!
ε!!! ε!!!!!!!εε!!ει! Πει!!ε!ι!!!ε-Αεε!!!!!εε νει!!εε!!εε εε!ει!, Με!!! !!!!ει· νει!
!!ο!ε!!ει!, !!ει·ει! νει·νε!!ε!!ε !!!ε!!ει· !!ει· Αι·ι!!ειι-νε!·ν!!!!ει!ἔε-οειι!ε!ἱεε!εε
!!!!ε!!! ει!!! ε!!!!ε θει!εε!·ι·εεε !!ει· θειεε!ε!!ε-νει·τι·ετεεε εεεεε!ει!!!ει! εε!!ε.
Νεο!! !!ειιι ε!. 1. !!!!ι·ί!ε εε Με!!! ενο!!! εε !!εεννε!ίε!ε εε!ε, εεε!! !!!ε

Αι·ιι!ει!-νει·πε!!εεεε!! (Βει·ει!ε!! ι!!! !!!ει!ίε!εεεεε) !!!ε ε!!'εε!!!ε!!ε ί!!ει!!ε!ε!!ε
Αι!ετε!τει! εε !!ετιεε!!!εε ε!ι!!!.

!)εει!! Γε!!! !!!!ει· ε!!! νει! !!ει· Κε!. Βεε!ει·ει!ε εει!!!!ε!!τε Πετα
εε!ιε!!!ει!ε. Ψεεε εεε!! ε!!! δ. 4 ιιιε!!ει· εεε!! .,!ε!;!ε!ε!ιει! Με!! !!!ε εε
ετε!!ει!!!ε θι·ε!!ι!!ει!!!ει! !!ει· Αι·ι!!ει!νει·ινε!!ει!εει! Με!!! εείεε!!ε!!ει!,“ εε σε!!!
εε νειει·ετ εε!!ε!!! ει·εε!!ε!ι!ει! ει!τε!· !!ειε !!Τ!!ιεεε ,,Αι·ιι!εε-νει·ενε!!ε!!ε“
εεε!! !!!ε νει·ενε!τει!ε νει! Ηεει!!!!!!ει·ε εε!! !!ι!!!ει·ει· ε!!! 8!!!'!ει!ἔει! !!ε

ι·ε!!ει!!!ει! Ψε!!!!!!!!!!ε!!ε!!ε-Α!!ε!ε!!ει! ε!εεε!!εει·ε!ίεε. Πεει! ειπε!! !!!!ει· εε

Βει!ει!!ιι!ε!ι νεε!!ε!!. εε!!ε !!ει· θεεετεεε!!ει· ι!ει· !!!ε εεεετε!!ε!! !!εετε!!ει!!!ε!!

!!!ε!!!: !!!!ει· ε!εε εεε θεεε!;ιει! !ιι!!ιν!!!ει·, !!ει·ε!! ε!εε ε!!!εε!ι!ε Βεε!ει·εεε
ε!ι!!;εί!!!!!·ιε, !ε !!ε!εειι! ε!!ει!!!!ε!!ει! νει·κνε!!εεεε!!!ε!! νει·Βει!!!!ετε θι·.!;ει!!
ε!!!!εε ε!! Λεει! !!!!!!εε !!εεετε. Α!!! !!!!ει·ινει!!εετει! !!!εε! ε!!!!! !!ε!!ει·ε!!
!!!ε Πεεε!!!εε!ε!!ε!τ ε!εει· 'Ι'ι·ει!εεεε !!εε !!

!

Κε!εε !!ει· Βει·εε!·ιι!ε!ε!ε!·ε!
!ι!ε!ι·εε!!ει! νει·ιι!ειιε!ει! νει·ιεεεει!ε !!ει· Ηεει!!!ε!ει· ε!!ε!· ει!!!ει·ει· δι!!!ει!εεε
νεε !!ειε !!ε!· Αι·ιι!ει!νε!·ε·!!!!εεε !·εε!!ι!'ει·τ!εει! εε!! !!!εε ει!! εε !!!ιεε!Βει·,
ε!!! !!ἱε Κε!. Βεε!ει·ει!ε !ε εε!! 8!!Ξ!!!!ει! Κε!!!ει!ε ει!!! Βερι!ει!! ε!εε εε!ε!!ε

Τι·ει!ι!εεε Π!! εε!!!εε!ε ει·ιιε!!τετ Μ!.

θ
»
)

Α!! ει!!! Π!! ε!ε!ι !!!εετ ε!ε!! Με!! εεεεε εε!! Με!. !!!!εε εε !!ει·
Αι·ιι!ειι-νει·ινι!!!ειι€ε-Οειιιι!!εε!!ε!! ε!!!!εεε, ει!εε!ε!!ε ε!!!!ε!!εει!!!!εε!Βε Βε

ε!!ιιιι!!ει!εεε εει!εε εεεεε!!!!!!·ει! ει!!! εε !!ε!ιε!!!ει!, ι!!ε!!!ε ε!εννεε!!ει!. Ε!!
ι·ε!!!! ε!ε!! ε!!ει· !!!!!!!ε με!! εε!ει·Βει!!!!εε !!!ε Κι·εεε, ε!! εε !!ει! θι·ειι!!
ε!!!!!ει! !!ε!· !!!!!!ε!!ε!! εε!! Ρ!!ι!!!!! ει!τερ!·εε!ιε, ε!!!!!ε!!!!ε!!ε 8!!!!ε!ιεει! νε!!

Ενεεεε!!εε!!ει! ει!!! ειι!εεεε!!ι·Ι: ενεεεε!!εε!!ε νεε Κ!!!!!ε!!Εειι νει·ενε!!ει! πε
!εεεει!? Ι!! !!ειι! νει·Ι!εεεε!!ε!! ?Με ε!ε!! !!!ε!!εεει!!!ει·ε ε!!! !ιι ω!!
Μετ!εεεε!!ε!! Τεε!!!ε!εε!ε ει!!!!!!!!ε!!ειι Βεε!!ιι!ιι!ει!Βε!! !!!ε!!νιε!εε ε!!! Απ,
!!!!εε !!ε!·ε!! Αεε!'ε!!ι·ιιιιε ε!ιιειι!, εε!ι!ειιι ί!!εε!!εε !ι·εε ει·Βε!!ε!!ει! Εεεε

;;ε!!εε!!εε Με!!! ινε!!! εεεειεει!!ε! ενε!!!ειι Εεεε.

ε) Πει· Κε!. θεεηιε!ει!εεει·ἰε!!!ε!ιε!' ε!!! ει!! Μ. .!ει!εει· 1858 @εε!!ε
Μἱι!!ε!ει·!ε!!›!ε!! Ν!. 28 ε. Σ!!!) ει!τεε!!!ε!!ειι,

,,Ψεεε ειπε! !!ει! Ρ!!ι!ε!εε Με!!! !!ει·ὶ!!!ει· ε!!ενε!!ε!, ε!! !!!!ε Βρε!!
!!!ει!! ε!!!εε !!εε!!ι!!ε!!ειι Αι·ιι!εείο!!!!ε εεε Κ!ι·ε!!ε ε!!ει· !!ει· θι!εεει!!ε!!!!!ε
εεετε!!!, εε ε!! !!!ε Βεε!!ε !!ειιι !Κεε!!!ενι·εεε ιι!!τει·ενει·ίει!, !!εΚεεεει! !ετ ε!!!

Κι·εεε, Με!!! !!!ε νει·ενε!!ει!ε ει!!! Βεεε!'ε!ε!!!:!εει!ε εε!!ε! εε!!!!ιεε Αι·ιι!εε
ίεε!!ε εε!!!!!ιι·ε, !!!!ιιι!!!!ε!ι·ε.!!νει· εε!!ε! εε!! !!εεε!!!!!!! νε!! !!ει! νει·νι!!!!ει!εε
!!ε!!ε!·!!εε εε εε!!!ε!!ε!!!εε.

`



486 Μπακ: Ποιιααο!ιι·1!! πω» ααα 8166!! ιιι Απόοι·αιιε!ι.

Πει· Απ!ι·ιιΒ όει· Ηοερ!!π!α-θοπιιπ!πε!οιι @ιια όα!ι!π, Πα· ό!ε Πι·

ιιι!!α!ι!!εαπε και· Απε!ε!!αιι.ε; ε!πει· Κ!αΒε απ! Απει·πεππαππ όεα Ηοερ!!α!ε
ιι!ε ε!πεε ααπεο!ι!!επε!!ε!ι !πι!!ιο!!εο!ιεπ από εε!!ια!ε!!!ιιό!.πεπ !ιιε!!!α!α ιια

ετ!!ιε!!επ. Με ?ιαεε παει· όἱε νει·ανα!!απα; από Βεαα!'ε!ε!ι!!πιιπε όεπ
Ηοειι!!α!ε ναι· ιι!πο παι· π!ο!ι! θιεεεπε!από όεα Αα!ι·απε, όει· ΤΜ!! όεα
ιεε!!ιεπ ιι!ιει·, ικα όεεειεπ Λαα!!!!ιι·απι; ό!ε Βι·ιπαε!ι!!ΒααΒ νεα!πιια! αναι·όε,

οό'εα!ιπι· τεο!ι!!!ε!ιει· Μπα! από νοπ όεπ θετ!ε!ι!επ ιια εα!εο!ιε!όεπ.

Κε !κοπα!ε ε!ε!ι παι· ποσα παμπ, αεαεα νεα ό!ε Κ!πἔε απαιια!ε!!εα,
ο!ι αεαεα ό!ε ()!ν!!πειπε!πόε, νοπ ανε!ε!ιει· ό!ε Αι·πιεπνει·ανα!!απ8 τεεεοτ!!ι·!,
οόει· αεαεα ό!εειε !ε!ε!ει·ε εε!!ια!.

'

Β!ε !ε!π!ειε ιιε!ιε!π! π!!ει·ό!π€ε ό!ε ι·!ε!ι!!Βε Βε!!!ιια!ε πα εε!α από

Με επ όεπιπαε!ι όει· Κα!. Βεἔ!ει·απἔ απ. ννεππ ιι!ε ό!ε Απε!ε!ι! !'ειι!!ι!ε!!,
όπεια ό!ε Αι·ιπεπ- από Ηοειι!!ιι!-0οπιπι!ειι!οπ ε!πε από ό!εεε!!ιε εε!. απ·
ό!ε εεε!απε!ε !!ει!ι·ε!απε !ιε!όει· !πε!!!α!ε όαι·ο!ι πα εαπεππεπόε Παπι
ιιι!ειιι8ι·ε ικα παμπ, ασια!! όεπα παι:!ι όει· Ε!πιναιιό, όπειιι ό!ε Αι·ιπεπ
0οπιπι!εε!οπ !π ό!ε [ιαεε πει·α!!ιεπ ι·ε!!τόε, αεαεα ε!ε!ι εε!!ιε! πα !!!ιι€εα,
πει·Γιι!!!.

Β!ει !ε!ε! !α! νοι·παΒενιιε!πε παι· ό!ε Πεμ ει·6ι·!ει·! ανοι·όεπ, ο!ι από
!πνν!ε!”ει·π όεα !ι!ε!ιει·!8ε νει·1'ιι!ιι·επ όει· νει·ενιι!!απΕαπε!ι6ι·όε Με πι!! όεπ
όει· Κει·1'ιιεπααπα-!!!!ιαπόε νοπι 60. .!ιιππιιι· 1850 νοι!ιει·ἔε!ιεπόεπ μπει:
!!ε!ιεπ νοι·πε!ιτ!!!εα !π Ε!π!!!ιιπΒ ε!ε!ιεπό ιια !ιε!ι·αε!ι!επ απ. ει! !ι!ε!!ι! ιιαει·
απο!! ό!ε ανε!!ει·ε Γιαπ!! πα απ!ει·εαο!ιεπ, ..αεαι ιιαα!ι όει· Κει·6ιειιααπε
Πι·πααόε ό!ε νει·ανα!!απα όεα Ηοιηι!!ει!ε Απόει·παα!ι απ: ε!πε: οοιι!εεε!απε!!
Κα!!ιο!!εια!ι-Κ!ι·ο!ι!!ε!ιεπ Ψο!ι!!!ι5!!α!ιε!!ε-Β!!!!ιιπε εε!ια!ια!'Σ

!)!ε Αα!ε!!απα παι· Βεαπ!ινοι·!ιιαΒ ό!εειει· Επιασε, πι! !πι Ατ!!!πε! 15
όει· νει·ίαεααπαα-Πι·Εαπόε, παπ 81. .!ιιπαιιι· 1850 ειιι!ια!!ειι.

..Με εναπ8ε!!εε!ιε από ό!ε ι·ϋπι!εε!ι-!!ιι!!ιο!!πε!ιε Κ!ι·ε!ιε Μ!. ]εόε
απόει·ε Βε!!8!οπεἔεεε!!εε!ια!'! οι·όπε! από νει·ννε!!ε! !!ιι·ε Αππε!επεα!ιε!!επ
εε!!ιε!ε!!ιπό!ε από !ι!ε!!›! !ιπ Βεε!!π από 6!επαπε όει· απ· !!ιι·ε Οα!!αε-.
Ππ!ει·ι·!ο!ι!ε- από Ψο!ι!!!ια!!Β!πε!!ε-Ζινεα!!ε !ιεε!!πιπι!επ Απε!ιι!!επ. 8!!!

!παΒεπ από Κοπόπ.··

Βιιιιιι όεα Ηοεαι!!ιι! πα Απόει·πιιε!ι ε!πε Πα· ό!ε Ψο!ι!!!ια!!ε!!ε!!ε

Ζιινεο!ιε όει· Κα!!ιο!!εε!ιεπ Κ!τε!ιε !ιεε!!πιπι1ε Αααα!!! Μ. ει·8ε!ιεπ αεαεα,
α!ιπεεε!ιεπ νοπ όει· Ζε!! όει· ίΞ'ιι·απόιιππ όι-εεε!!ιειι, ό!ε Ε!παιιαπε πι!!

.ε;ε!!ιε!!!επ 8!!!!απα·ε- από Βεε!!!!!.παπΒα-Πτ!!απόεπ.

Π!ε !·Ιοερ!!!!!ει· από Κι·ιια!!εα!ι!ιαεει· αεαεα νοπ όει· Ζε!! ι!ει·11ι·απ

_όαπε; όει· Κ!ι·ο!ιε ιια !!!ι·ε!ι!!ε!ιε Απειει!!επ, !ια!ιεα «αεαεα !!α·επ !ι!ι·ο!ι!!α!ιεπ

ο!ιαι·ιι!!!ει· @μια ιι!ε!ι! όαι·ε!ι ό!ε 8ιαι·πιε όει· Βε!”οι·πια!!οπ (όει· ιζι·οειαεπ
Κ1ι·ε!ιεπιηια!!απ8) από όει· !'ι·πακ6ε!πε!ιεπ Βενο!α!!οπ νει·Ιοι·επ από ι!ια Με

απ! όεπ !ιεα!!Βεπ 'Με !ιε!ια!!επ.

να!. Β!π!ετ!ιπ Πεα!!α!!ι·ό!α!τε!!επ όει· ε!ια!α!!ια!!ιο!!εο!ιεπ Κ!αε!ιε, Βό.

!!!. Τα. !!!. ραπ. 32 αεαι. Αεε!ι!ιαε!ι. Κ!ι·ε!ιεπ!ει!!!ιοπ Ηοερ!!ιι! Π!. π. 336.
Ψα!!ει·, Κ!ι·ε!ιεπι·εα!ι! δ. 620. !!ενο!! !πιι!!!ιι!!οιιεε 'απ. απα. Ι. π. 668.

Βαι!ι!ει·, Κ!ι·ε!ιεπι·εε!ι! π. 642. !. 23. απ. όε 8. δ. εε!. Μ. 2.) Ι. 85
από 4.6 πω. όε ερ. ε! ε!ει·. (1. 3.) (Μπα. Τι·!όεπ!. πο”. !!!!. Παρ. 15.
όε Βε!'οι·ιπ. αεαα. ΧΚΠ. θεια. 8. όε Βε!'οι·πι.

!πει!ι·. Ραπ. Οεπε!ιι·. νοπ 1648. Απ!. ν. 5. 31.



111 1111ε11οε111τπ1 ε1πε 11111·11111υ.Κ11·ο11ο 11ου1111υ;1181111υπό1 457

Βο1ουεόου.-Η111εου. ν. 1803 5. 63. Β1ου1ετ (Σεπ. 111 Βου. 0οπο.
Με. π. πο. 1111. 448.
8πν1οπν, 81·ε1οπ1 Π. π. 262-2'72. Κ111υοτ, 81:111ι1ετο11υ1 Με όοπτεου11π

Βυπόοε 5. 176. πο111 ό. 8ουυ11ο, υπιυ. Κ11·ουοπτ11ουτ π. 493, 490, 500,

504 εο11.
Β1·. Ι.οποπ1·ό Ι. όἱε 8ε11οπ1πτ1εε11ου ό11ε Κ11·ουοπεπ1ε π. 25 111111.Απου

όπε 11Ι11ς111πε1πο [.11πότοου1 πτυοππ1: ό11:ε υπ, 1πόοπ1 πε 'Η. Π. ΤΜ! κα.
5. 43 νο1·11181, ό11εε Με νετπ1ϋ1.1οπ ό11τ Ηοε1111111ετ υπό 8111'τυππεπ όἱε
υ1οου1ο όοτ Κ1τουοπ11111οι· υπυ11π πο”.

01ο 11·ππποε1εουο 1111εοωπευυπΒ υ111 π11πόοε1οπε. 1π όοπ τυο1π1εουοπ

1)1·υπτ1.οπ1οπ1οπ όοπ 811ε111πό υπό ό111 Β1Βοπ1υ111πενοτυ1111π1εεε όει· Ηοεπ1111111τ
Μουτ π1118ουουοπ οόοτ νε1·11πόοι·11 όοππ όοτ πω 1. Τυετ1π1όοτ 11. νοτ

1111πό181ο Απ. 5 όοε 11οε111εοε νοιπ 16. ν11πόοιπ1111το ν. νοτ1”1181:, Με
εουοπ ουοπ 1111511111: ,,ό1ο Ο1ν11υοεπ111οπ ννοτόοπ 1π ό111π Ποπυεεο 1υτο1·

11111111· υπό όοι· Βου1οπ υπό 21πεου, ό111 1υποπ όεπ 131111π111ουο 81:υπ111

Από., οόοτ Ρτ1νε11ο εουπ1ό18 ε1πό, οτυπΙ1οπ.“ Ποτ 1111. 1 υπό 3 ό111εοε

θοεο1ε11ε εοιν1ο όἱε ππό11ι·π ου11ποι·ν111υπτοπ 111:ε1111ιο επ1υ1111οπ πυτ νοτ

εουτ11'τοπ 1111111·ό1ο Οτυππ1επ11οπ 1υτ11ι· νοτνν1111υπέ υπό όοε θυετευ1ε1ου1.ε
Β11ου1ε όυε 81π111οε 11υοτ ό1οεοΙυοπ.

1)11ε 8111111ετοου1 όοε όοπτεου11π Βυπό11ε οτυ11ππ1 ό11ε Κ1ι·ουοπου1 111111

Ρ1·1ν1118υτ υπό όεπ νετπ16Βοπ όοι· ιπ11όοπ 81111υπ8·οπ 1·οερ. ό111εο ε111υε1:
111ε Κ11·ουοπ11υ1: πο. 1111111111·1. ο. δ. 254, 387, 416. Αυ όοιπ Ιο1πτοπ
01111 ε1181; 1111111111, όπε Ι(1τουοποπ1: 1ε1Ρτ1νπ18πτ όοι· Κ11·ου11, 1ο11:11ου υπ

ε1ου υπτοι·ινοτίου ενεόοι· ό1:τ 1111111111” ποου 11111·1111111111” όοπ 8111111111,

1νου1 1111111·όοεεοπ Ουοι·πυ1ε1ου1 ππου 1π Αυε1ουτ επί Ει·υ11Ι1υπ11 υπό εννοου

ιπ11εε18ο 1πεοπό11τυο11 ετ111υποε1π11εε11.1ο νοτννπΙ1ππἔ πυπ1 νοτιυο11 ό11τ

θο11οε-νοι·ου1·υπε, ό11ε Ππ1οτ1·1ου1ε υπό όει· ΨουΙ1υ1111€1το11. Π11ε 11τοι111
ε1εου11 θουνοι·ποπ1οπ1; υ111 όοπ υ'οι·1υοε1ππό όοι· Ηοερ1111111τ 1π 81ε1ουι·1·
Ψο1εο, εοιν1ο όπου Ε1υοπεουπ11 Με υ1του11ουο Απε11111οπ πποτ1111υπ1 υπό

πω· 11118 ΟυετπυΓε1ου1ετοουτ 11υ11τ ό11>εο1υοπ 1111· όοπ 8111111 1π Απερτπου
111:που1π1ου; Με ό111ε1>ε ε1ου 11υε όοι· Β1οπε11πειτπο1111π 1111· όἱε Κυ!. 13111
81οτυπποπ νοπ1 23. Οο1ουοι· 1811, ό111π Μ1π1ετοτ1π1-Ρυυ11οππό11ιπ νο1π

θ. .Του 1820 υπό όοπ Ποεο1εοπ 11οιπ 13. 11111111833 υπό 21. .11111 1843.
όοτ θει11111πόο-Οτόπυπ1; νοιπ 23. 111111 1845 5. 20 υπό όοπ 55. 4. 45
υπό 53 Ντ. 3 όοτ 8111ό111-θ1·όπυυΒ νοιπ 15. 111111 1856 1111811 Κ1πτε1ο

ετ81υτ. Μουτ πε, Με Μουτ υοε1τ11.ιοπ 1ινοτ11οπ 11πππ, υπεν1όοτ!ου111:υ Πεμ
όπε ό11ε 1·Ιοερ111111 Απόο1·π11ου π11ου όοι· πτε11τ11π811ο11οπ 8111111πευ- υπό

Βοε11111πυυ8ε-Πτυυπόο 111πο υ1του11ο11ο 81111υπ1; οόοτ Ψου1ό15118111111ε
Απε11111: 1ε1:; όπε1ε 11111 1111111111·όοτεο1υοπ υυεεου11εεε11ου νου Κυ111ο111ιοπ

:ιυυπ·υνεπό111οπ 8ουοπ11υπ1;οπ υπό ΒοΒ1111:·, πυΒοεουοπ ό11νου, ό11εε 114111 ε1ο

όοπ·1 Ηοερ1111Ι ιςοπ1που1 11που όοεεεπ νοι·1π1$μπ 1ποοτρο1·11·ι νυτόου, όοπ
εο1υοπ 0υπ111υκοτ υπυοπ; όπεε όυτου 1το1ποπ Απ όοι· θτεοωιςουυπο όἱε
Απετπ11 π111υουουοπ οόοτ ε11ουυ1τ1ε1τ11νυ1·όο. ευ 11111111:ου ε1ου π1ου1 υο11ινο11ο1υ,
11111 1νοπ11ιοτ υοε1το1111π, όπεε επι· 21111 ό” νοτυ11πό11ςυπ8 όοτ νοτ1'πεευπρε
1.11·υυπόο νο1π 31. 1111πυ11τ 1850. όἱε υπτυο11εουο Κ11·ουο ε1ου 1π1 Βοε11εο

°

υπό 1111πυεεο όοπ 1τ111111ουοπ Ηοευ11111ε Με 111ποτ 1111·1υτο 11'ου11υ111181το11ε
Ζννοο1111 υπε11υ11π1οπ Αυε11111: οόοτ Β11ϊ1υπἔ υοίππό; ό11εε ε111 υπου όοπ

νοτυο1εεππ11οπ όει· νοι·1πεευπυε-Πτυυπόο 1π ό1οεο111 8111111111υπό θοπυεε
11τυ11Ι1οπ ννοι·όοπ π1πε11, υπό υοι·οουτ181 Μ, όἱε ΑπποΙουοπυο11οπ ό111εο1·



458 Αιιι:ι:ιε: ΒειιΙ:εειιι·ιι'ι ιιιιει· ιιεε 8ιιιιε1 ει: Αιιι:ει·ι:εε1ι.

ι

ιιιι·ει· Ψοιιιιιιιιιι€ισειιε-Αι:ειεΙι εειιιειειιιιιιιι€ ει: οι·ιιι:ει: ιι:::ι ει: νε:·ννιιιτει:."
Πιειιιει· ειιεεεει::·οοιιει:ειι θιι·::ιιιιειιωε ιιι:: ειιειι ιιι:ε θι:ιπιειιιι::ιειει·ιιιιιι
ιι: ειι:ειιι ιιιιιιιοεε:: :Με ιιιιι·ειι Βεεει·ιιιι νοιιι 8. ω:: 1850 ι:ι:εεεει:ι·οοιιειι.
ν. Βϋιιιιε Βιετει·εειιι ι. ιι. 558 ποτε 2 εεε: ιιιετϋι:ει·: ,,Αι:ειι Βιι·ειιιιειιε

Αι·ιι:ει:ετιι”τι:ι:Βει:, ννειει:ε ι:ειι:ε Με ειειι ι:εετει:ει::ιε, ιιιιτ ιι:ι·ιε1ιεειιει· Ρετ
ειιιιιιειιι:ειτ ιιεειιιιιε Αι:ειιιιιει: ιιιι:ιει:, εοιιιιει·:ι ιιι ειιιειι: άει· (ιιειιιοιιεειιει:)
Κιι·ιιιιε ιιιιετινιεεει:ειι νει·ιι:ϋΒει:εοιιιεετε ι:εειειιειι, εειι6ι·ειι πει:: Κιι·ειιει:

νει·ιι:ϋεει: ιιιιιι ι:ιι€ει·ιιε8ει: ιιειιεειι:ε:: θι·ιιιιιιειιιιιει: ννιε ιιιεεεε, ννεεειιιιιι:
:ιιε Βεειει·ιιιι€ειι νο:: :ιει· ιιι: ΔιιΒειι:ειιιειι Ειιι:ιιι·εειιι Π. 19. δ

. 87 ιιιιιι

ι'οιεει::ιε νοι·Βεεειιι·ιει:ει:ειι Οι:ει·ιιιιι'ειειιι ιιεε Βιιιιιτε σε:: :ιιε νει·ννιιιτι:ι:8
ιιει·ιιι·ιι€ει· Αι·ιιιει:ετιίτι:ιιιζει: ιιιικιιετειιει:, ιιιιιι ει:: νει·ινιιιιιιι:ι; ιει:ιΒιιειι :ιειιι

Κιι·ει:ειι-Βεειιιιειιτ ει: ιιι:ει·ιιιεεειι ιιιιιιει:.“

ιιι ιιιεεειιι Βιιιι:ε ιιιιιεεει: :ιιε οιιιέει: Βεειιιιιιιιι:::8ει: άει· ει. Βιιιιιιε
Ο:·ιιιιιιι:ε ιιιιιι εναι:: ιιι: Ειι:ΒιιιιιΒε ιιιιι άει· νει·Γεεειιιιι;ε-Πιιιιιι::ιε εεε

Βειεει ννει·ιιει:. ι)ιε ι::ιιιιι νοι·εειιι·ιιτ άει· ι”τει:εϋειεειιει: θεεειπε ιστι

Βεεετετε νει·ινειιιιιιι; :ιεε Ποεριιιιιε, ι:οειι ιιιειιι· ιιιε Μ:: ιιει·εειιιειι ιιι:
σιιιᾶεειἔε νει·ειιιιΒιιιι€ :πιτ :ιει· Αιιι:ιειι-νετιν:ιιιιιιιε ιετ ιιιιιιει· ιιιιειι :ιειι:
ιιι·ιι:εε :ιει· νει·ίεεειιιιε ιιιε ειπε μι:: ιιιιιι;ει·εειιτίειτιιμε ιιιιιιιιιιει:ει:, ει::
ιιιειει:ε:: ει:ει· νι·ιιι·ιιει: ιιι:: Ριεει:τε όει· ιιιιιιιοιιεει:ει: Κιι·ι:ιιε ιιιιιιιιι·ειι νει
πω, ιιιιεε όει·, πινει· ιιι:: πι:: ΜιτΒιιειιε :ιει· Αι·ι::ει:-0οιι:ι::ιεειοι: ει·
ιιι:ιιι:ιε ενει:8ειιεειιε Ρι'ιιι·ι·ει· 8 . . . . . . . ειιιιι ιιι :Πε νει·ινιιιιιιι:ει ιιεε Πο::

ιιιιιιιε-νει·ιιι6€ειιε ιιειι: ννιειιει·ι:οιτειι, νο:: :ιειι νει·ννιιιιιιιι€ει:ει:ϋι·ιιει: 3ειιοειι
πιει:: ιιει·ιιειιειειιιι€τει: Ρι·οτεειε ιιει· Μι:Βιιειιει· ιιει· νει·ινιιιιιιιιε·ε-θοι:ι
ιι:ιεειοιι ιι·οτειιιετειιιι ειιιιι:ιει:ιιτε ιιιιιι ι:ιιιιιιιιειιι ιιιε Ει·ειει·ι: ιιιι·ε ίει·ιιει·ε

Τιιειιιιιιιιιιιε ει: ειι:ει· εοιιιιιει: Ψει·νιιιιιιιιιε νει·ννειΒει·ιειι, ιιι:: @Με Ψευ
ννιιιιιιι:8 :πιτ ω:: Βιιι·έετιι:ειειει· 99. . . . . . Πιιιι·ιε.

Με νο:·ετει:ειιιιε Πειιιιεειιι·ιι”ι; ννι:ι·ιι 8ειιει:ε ιιει· ιιιειιι·ίεειι ω:: Βε
::ει:::ιειι ΜιιΒιιειιει· :ιει· Ηοεριιιιιε-Ποιιιιιιιεειοι: ιιι ειιιειιι Ιιιιιι:ειιιιιι-θεει:ειιε

νει:: 9. Με” 1859 δε. Ι(ϋιιιιιιιιειιειι Ηοιιειι :Με Ρι·ιιιτ Βεεειιτει: νο::
Ρι·ει:εεειι Μ: ιιει· Βιιιε ιιιιει·ι·:·ιειιι, ει: ιιείειιιι·ι: ει: Βει·ιιιιει:: ),ιιιιεε ιιει·
θιιιιι·εΗτει· ιιεε Ποειιιιιιιε ει:: ειιιει· ιιιιιιιοιισειι-ιιιι·ειιιιοιιειι ΨοιιιιιιιιιιΒιιει1ε
Αι:ειιιιι ει:ει·ιιιιι:ι:τ ι:ι::ι ει:: νει·ννιιιιι:ι:8 ιιεεεειιιειι :ιει· ιτειιιοιιεειιειι Κιι·ειιε,

ω:: ιιοειι ιιιιι:::ιεειε:ιε ειπεν ιιιιε ΚιιιιιοιιΕε:: ιιεειειιειιιιειι θοι::ι::ιεειοι:
ιιιιει·ννιεεε:: ννει·ιιει :ιιιεε ιιι:εεει·ετειι :Με :Πε Ειιιιϋειιτι:::8 ει:: Κιιιιιε
ω:: ειπε:: ει: :ιει:: ιιι:ιιε ει: ιιεετειιειιιιειι νε:·ι.ι·ειει· επι Αι:ει·ι:ειιιιιιι:ε
:ιεε ι:ειιιοιιεειι-ιιιι·ειιιιοιιε:ι θιιιιι·ιιι:ιει·ε Με:: Εει·ι:ει· νει·εεει ινει·ιιε."
Πει: ει:: :ιιε θει·εειιτιει:ειι: :ιεε Βεεε::ιειι εεεειιτε νει·ιι·ι:ιιει: ιιι::

ειιιιι ιι: ει·ιι·ειιιιει:ει· Ψειεε ι:ενιιιιιι·ι, Με ειειι σε:: ιιιιε :ιει· ι:ιιειιει:ειιειιιιειι
νει·ιιιΒιιι:8 ιιι:: ι(ϋι:ιΒιιειιειι Βεειει·ιιιι€ ει: Ι(:ιιιιει:ε ει: ιιει: Ι.ιιιιιι:·ειιι

ιιεε Κι·ειεεε ει·ειιιτ.
ι

ιιι Β'οιεε άει· ι:ει:ει Αιιιιι€ειι ε. ε. τ. ι:ειΕοιΒει::ιει: ιιιιιι:ειιιει-ιιιι:Βιιιιε
:ιεε Ρι'ει·ι·ει·ε Βοεειιιιιιιιιιι ιιι::ι θιει:οεεειι ε:: Αιι:ιει·ιιι:ειι νοπ:: 9
. Με:: 1859,

·ιιι:ει· ννειιιιιε Βιε ι:ι:ιει·ι:: 9
. ι)ει:ειιιιιει· μι. Ντ. 5169 ιιει·ιιιιιτει ι:ιιιιειι, ιετ

ιιι Πειιει·ειιιειιιιιιιιι::ιε τει:: ιιι:εει·ιιι :ιεείι:ιιιιιέει: Βει·ιειιτε νο:: ιιει:ι Ηει·ι·:ι

Οιιει·-Ρ:·ιιειιιει:ιειι ιιει· Βιιειιιιιι·ονιιιιι ει:Βεοι·ιιι:ετ ινοι·ιιει:, ιιιιεε Μ· ιιιε

νετννιιιιιιι:ε ιιεε Ηοεριιιιιε ει: Αι:ιιει·ι::ιειι ειιιε ι:εεοι:ιιει·ε θοι::ιιιιειοιι ιιιιειι

Μι:εεεεεΙιε ιιει· νοι·ειιιιι·ιι'ιειι ιιι:: θεεε:πε νει:: 16. νειιιιειιιιιιιι·ε ν.,
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16. Ποεεἰόοι· 711., 7. θοι·αααα1 ααό 7. Β'Ιοι·ααΙ ΧΙΙΙ. ΒαΜΙόο1 απόσα
εοΙΙ.“ - ·

ό ό

,,Ψιι· Μααϊτι·ιιΒοα Βια, όια Βοεοαινοι·όεϊόαι·οι· πω· ΒασιιΒαΒα όαε
και· Βια8ιιαα Βεαϋι·ιμα Πείτε Αα1αΒοα, 3οόοα!ι απο!. όει· ΠοαΙιαοαι·Μ ααα·
ααοα πια Βοεα1ιαιόοα, ααό ααα Βοααία όει· ατακα Οοαετααιι·αιι€ όἰαεοι·

ΠοερααΙα-θσιαιαιαειοα ἰααειααΙα 8 'Παω νοι·εαα!όΒο πα Μπάκα."
ΚοαΙοαι:, όαα 17. δορ1οαιαοι· 1860.

ΚααιΒΙια!ια Βοαιοι·αα8. Μπα. Α.

Α. ΠΙ. Ντ. 3110.

Ναι Μο Ιατσααοαοαι όοπ Μπαμ Μαι· νοα όει· Βαι·οαιιοι·ατιο αι:ι'αΙιμ ποιόοα, πω;
1'οΙΒοαόει· ΙααότόαιΙ1αΙιε Ει·Ιαει::

ΑΜ «Και Βοι·ιαΜ νοια 1. Οο1οααι· ν. ό. ατϋ1Ταε Μι Ιααεα, «Μια ια
αιιο!ι ἱια Ιαται·οααο όει· 81αό1 Ααόοι·ααοΙι αἱοΜ ια όει· [ααα εααε, Με
τα όιο ια Ααόοι·ααοα :α ΜΙόοαόε ΗοαρααΙα-θοαια11αειοα νοτἔοεοαΙαἔεαοα
ΜαεΙιεόει· όει· Κ6α18Πααοα ΒοΒιοι·ααΒ αεαι· Βοετατα;ααΒ νοι·αιι!εΒοα.

ΑΒΒοαο!ιεα όαν‹›α, όιιαα σα» ἱα όει· νοι·ίααααΒ όει· Χϋαι€1ιοααα Βο

Βαει·ααΒ νοια 17. Βαρτοαιααι· ν. δ. αααοεοΒοαοα θεεατω αεατ1ιαπιαα, όααε
όιο ΠοαρααΙε-Οοαιαιιαιαοα ααα 5 Μιτ8Ιιεόει·α αεαΜιαα ααό αα- @Με
όιοεαι· 5 Ρεπισκεπ ναι·Βαεσ:αΙαεοα ννοι·όεια αοΙΙοα, εαόιτ εε αια; Μα Ια
τοι·οααοα όσι· ΒαιόΕ Ααόει·ααοα ιια όιι·σαιαια Ψιόαι·ερι·αοαε εοΙοαε Ροι·εοαοα

ια όιααοΙαο ααϊιιααααιαοα, ανοΙααο Μοόοι·αα!αατ!ισα ωιααι ααΙιοα, εἱα
αναι·όαα ααα εαεα· ι·αΙαια, Με όει· (Ηιαι·α!πει· όοαόοι·1ιΒοα ΗοεαααΙε Με
οἱααι· εαΜ|ιαΙιοα, Νεο αα:Ιιτ ε1αόαεα1ιοα ΑαιιταΙτ ααει·Ιιααατ ανοι·όεα Μ.
Βοα Βοο!ιαατοα Πι. Βοαοαααααι όιααει·ΙιαΙα ααεααεοαοαόοα, ναό εισαι ειναι·
ααα ααόοι·α θι·ααόοα αἱοΙιτ αιαρίοαΙοα, όαΒοααα εἱαό ΜἱοΙιεΙιι, Βἱιαεη.ι ααό

Μπι· ΜΗΝ: αα1'καίααι·αα, α1ιοιΙιααρ1: ααι· Βοιι€α πα αα1ια1ι·οα @ο ααα ίσα
θη;ίπα0, ανοΙοΙαι όοα θααι·αΜει· Βιοτεα, όαεα Με αιαεοαοα, νοπ "ααα
Βαόοαιααι; αια αα- Ααόοι·ααα!ι α», αεαι ΠοερααΙα όσα θααι·αΜοι· θα"
εταόααα!ιαα ΑααταΙτ πα αοανα1ιι·αα. Αααα όαι·ία: σε εΜι αιαρίαα1εα ιααοα
Μααα ανααΒαΙιεοααι· Οοαΐεαειοα ΒοιααΒοαοα.

Ηιοι·ααο!ι εααε Μι Πιι·οα ααόοι·ννοιτοα νοι·εοαΙΠΒοα Μααοα 8 'Παω
αατεοΒοα.

Αα Μαγοα, όοα 7. Ε'εαιααι· 1861.

όοα Ηοι·ι·α Βαι·Βοι·αιοιετοι· Πει· Βααόι·ατΙιε ΑιατεναικναΙται·:

Βγιαι μα.: ΠοΙτα.
κα

Ααόοι·ααο!ι.

Νι·. 4186.
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ΒοοΙπεεμιοΙΙοιι απο! ΒοοΙπεοπΦροΙιεΙάιιιι$ωι.

Α. ΡΜ· άέε ρωαοποπ2ε |εαΜοΖό.εάω Κόπολα.

1. Ποω·οΦπιτι θ. Ο. ΙιιιΠο1ε α!. 28. ΑΡΗ!. 1880
ι1ε· ιιειι Ι.ιτιιιιιιιτιιπι.

(Λικ ι1οιιι Ι.ιιιιοι·-ΙΗϋσεειιιιΜε1ι. 1880. 5τϋι:1ι ΧΧ. ΜΒ. 178.)

ΜΗ: ΒοπἱοΙιιιιιΒ πιά' ειπε Πι «Μι _1ϋιη;ετοιι Ζω νΜ1'ιιοΙι νει·1ιπρόο11:ο
?καρο Ιαεεειι πι: Μ.» «Πο ιιοιιοετοιι Μι·ο1ιΙιο1ιοιι Βοετἱιτιιιιιιιιἔοιι Μαι· ι1οιι
θε1ιι·ωιο1ι Μι· Ι.Μιιιι1οιι Μεσα::

,,Ρι·οροεἰτο ιιι επειτα Ιιιι1Με Οοιι€ι·εΒιιτ1οιιο ε1ιιΜο: ,,0ιι1ά ωιιεοπι1ιιιιι

11ο Ι1Βι·ιε ρι·οοιιιιι νιιι·ιιιι·ιιιιι, ιιι ιιιιἰριιει ρι·ωτοι· Πτιιιιιιιε Μεροι·οε Μ; Μοτο
πρ”, ιι: νοοιιιιτ, ιιΙ1ιιο οοιιτἰιιειιτιιι·, νι Βωτετοι·ιιιιι Βιπιοι·ιι11ιιιιι ΑροετοΙἱ
πω: Βικ11ε 1ιιιο1οιιιιε νο111ιιο ω: ιι11ιιΙοιιιίιιπε ι1Μιιι·ιιο 3πωρι·ιάοιπ πεπ Μ

ρΙοι·ιεςι1ε οι11ιοΙἰοἱ οι·Με το81οιι11πιε ι·οοορτιιε?α

Βοεροιιειιιιι Μ” ,,Ρι·ονϊεπιιιι παρει· ιιωτικο ειιρι·οιιιιιο (Ισημερι
τἱοιιἱε θ

»
.

στερει ω.. Ν. Με 18. Αρι·1Ιιε, σπάσει Μια: πρι: νοι·Βιι:. .ΜΗ
1ιιιι1εο οιιιιιοε. ρι·ιιετοι· ιιιιτὶιμιἱεεὶιιιιιε ε1οοπιπιπιιιεε, φωσ: 1ιι Βτονἰιιτἱἱε,
Μ1εειι111ιιιε, Ροιιτ15ωΙ1Βιιο ω; Β11ιιιιΙ11ιιιε οοιιτιποιιτιιι·, ε: ρι·ιιε1οι Πτιιιιιιιε
Βειιτειο Μαι·ιιιο νιι·ριιιιε, φωσ 1ιι Βιιοι·ιι Μ.. Βιιιιι·ο1σιιιιι ι1ωιιιι1ιιι·ι εοΙοιια,
που εθιιιπιιι·. εἱιιο ι·ον1ε1οιιε οτ ιιρρι·οΒιιτιοιιο Οτὰἱιιειτιἰ. πω: ρι11ιΙισο ἱιι
ΒοοΙοειἰε, ριιΜιοιε θι·ιι1οι·11ε ετ Ρι·οοεεειοιι1Βιιε ι·οοιωιιτυι· «Μαριε Ιιοοιιτ1ιι
οι ερρι·οΒιιτιοιιο ειιοι·οι·ιιιιι Βἱτιιιιπι θοιι€τοΒιιτίοιιισ.“α

Σ. Ποι:ΗΙσ (7οιπετε;αΠωιΙε ΒΜιιιιιιι α!. 29. Παν. 18$Β.
Με 1ιιιρΙοιιι1ει 1ιιτοιιτιοιιο εοι·ιιιιι φ! ιιι1εεεε 1'ιιπάιινοτιιιιτ.

(ΑΜ Μπι ΜΜιιπτ ΜΜΜ. Απι18Μ. 1861. Ντ. Θ. 5
.

28. Ε)

Α‹1 Βπι1ιιωιΠεειιιιιιω θιιι·άιιιιιΙωιι, ρ·ι·ιωίεοτιιιιι Μοι·οι·ιιιιι
:Νασαι Οοιιμομτἰοιιἰε

13.- 001οΒτἱε 1866.

ΕπιίπωιΜ.εόπιε Βυπιέπε! Ν . . . . Βπιιιιοιικ1ιιο νοε1ι·ιιο οιιιιι ειιιιιιιια
τονοι·ωι11α τορι·ιιοεοιι1ιιτ, φαιά οοιιειαε1ι1:1ο 1ιινιι1ιι11 Πι ςι1ἰΒιιει1ιιπι Εοο1οεἱἱιτ,
πιτ ἱιι ΜΜΜ τω” εοιιι1άρρ11ο1ε ριιτιιιιιοπω τιιιιτιιιιι ΜΒΜ ο1ΐοτειιι1ιιι· εραστ
όο11Βιιε οπο” σεΜιι·ιι€ιιι·ιε. οι: επι φαιά Βιιρι·ιοιιο Βοιιοι·ιιΙοε Μἰεειι1ἱε ροπ
ιιιΜιιιπ οοΙεΒτιι1ἰοιιειιι Μιεεω·ιιιιι ρι·Ξνιιωι·ιιιιι ρι·ο άείιιιιοιἱε ιιιιοοιιιηιιο
εοπι1όιιρΙΜ.

Ροι·ι·ο ειισοι·ι1οτοε ΗΜ: Ε.οι:Ιεε1ιε ιιόό1οϋ νοΙ οικ1ι·ιιιιο1, «μή ρι·οιιιι
ιιει·ιιιι1: ιιιἰεειιε εεεπιπόιιιιι ιιιωιιτἱοιιοιιι άιιιιτίε εΙοοιιιοεγιιιιιιι, που κ1ιιΜτιιιιτ

ἱι
ι

ι1Μιιιε ρι·ιιε1'ιιτιε σεΜιτιιι·ο Μἰεειιιιιι 6ο Βοςιιἱε, οο κ1ιιοι1 που οοΒιιοει
ωιπ επι ἱιιτειι1ἱο 811 ρω νἰνἱε πρι: πο. Ρι·ιιο1οι·ω ει( οοπιιιιιιιιΜι· σοπ

1ἱιιἔοιι1ἱΒιιε Μἱεειιο τειιιιἱτιιιι1ιιι· ρι·ο ΒεΐιιιιιΜε. @Μάρω Ιοιι€1τιε ρτο8ι·ο
ι11οιιτοε ιιειαει·ιιιιτ, ιιιιοκ1 88118111” οΙιΙἰΒιιτἱοιιἱ οεΙοΒτιιιιι1ἱ ρι·ο νΜε ιι1:οικ1ο
Μ1εειιιιι 11ο Βειιιιἱο. Απ! ρι·οΒιιιιτΙειι1 Μπι: ιι€οικ1ι ι·ιι11οιιοιιι ᾶἱοιιιι1, μα!
1'ι·ιιοτιιε νοιιἱτ ωιπ νΜε πρωι ι1οίιιιιοτίε οι: οΝιιτἰοιιο ά1ν1ιιιιο `Ήο11ιιιιιο ετ
που οιπ :Μι ρρτ1ἱοιιΙιιιὶ, ιριο ο11°οι·1ιιι·ι ιιιιοά ρι·ο Με εἱιι8τι1ιιι·ἰ ριοτιι€ο 1

η
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ππἱιππε ποίπποποτπιπ πω ρΙποπτ, πωπω επορἱπε ἱΠπει Πω οοιππωπππι·ο
μι· ΜΙεσπε πο Βεπιιἰο, ρι·ποεοι·ϋπι οππι Με πωπω: οοΙεπτπππἱ ΜΕεεπιπ
πο Βεππἱε, :πππ ποκι·πποππο ΥΜε, πω πωπω οΙοοπποεγππ ποιο ω, ρτοεἱ€ -
ρΙπτἱπιππ: ποΕιιποιἱε.

Απππιππ ΜΗ Βποει·ποΕοε εοππππτ πΙἰτοι·: οιππ ΒοοΙοεΕπ ἰπετἱτποτἱτ ρω
ποἰτἱΒοτἱο Βοίπποτοι·πιπ ἰΙΙπιπ ιποππιπ οοΙππι·πππΕ, Μ: Μ, ἰπ ΗΜ Μἱππἰε
πο Βοππἰο οι·πποποε ππιππ πωπω ι·είοι·ππ9:πι· επ ΠοΙ'πποτοε ετ ποπ επ
νἱνοε νἱποΕπι· ποπ ροεεε πππὶΒει·ἱ πιο νοπ. [π πω: οποππἰ ππτἰοπο
πτπείπτοι·πιπ πποετ πιιπππππι οοπττππἰοτἱο ρἱοτιποπι πποΠιιτπ οπ'οπποπε εἱπππΙ

οτ ΙοΒοιπ εοοΙοπἱπετὶοπιπ Μἱεεπο. πω” υίπε!ω· ο”ί!ίοϋωπι οεΖεὐπιτε Μίσ
.πω πο: Βεπιιίε, Μ σα!ίσ£α£ οπίψοϋοπί οεἰεὐπιππί ΡΜ Ποία. Ιπιπι·οο
οππο: ἰπίι·π ποτἰπτπε, πιο πεοπτΕκπτο οππο οοπεοπ:πϋπο θα οΠοι·πιπ νοή
τιποιπ οΕι·οο πω: ρππιππιπ ρι·ευπε Γτεοποπτἱοτἰε οοεποποοι·ο πυπἱοπε, ππ
Επιὶπππτἱππι νοεττοπι τεοπττἱϊ, πτ ππποπο πΙΙο πππἰο πω, οπἱπ επ ομπ
πππι οτ ροετπΙπτ ππιπἱΙποι· ι·περοπεποποιπ ω εεπποπτἰπ Ι)πΜπ:
1) Απ Ιἱοοπτ εποοι·ποπππε πτἰ ρπι·πιπεπϋπ πἱἔιπε οτ οοΙοοι·πι·ο Μἰπεππι
πο Βοςπἱο, π: επ8ἰεϊποἰοπτ οπΙἱἔπτἰοπἱ, οποιπ επεποπεπ·ππτ οοΙοπτπππἱ
ποοπππππι ἰπ£οπΗοποπι πιιππο οΙοοιποηππιπ, οππππο ρι·οι·επε ἰΒποτππτ,

οιππιπππι π: ΠΗπε ἱπτοπτἱο πιο ποίπποπε πω: πο?
2) Απ Ιἱοεπτ εποοτποτἱΒπει υπ ρπι·ππιοππε πἱἔτἰε ετ ωΙοϋτπιιπἱ Μἰεεππι
πο Βοοπἱο, ιιτ εεπἱεἴποἱππτ οπ!ἱἔπτἰοπἱ, οικω επεπορει·ππτ οοΙοπτπππἱ

πιο πω?
ΒοεροπεΕο εεοποπε πἱτοοτπ πετ επ Οπτοι·οιπ. .

@πιιπ “ηπα οτπωτἱπ πωπω ο εποι·π οοπἔτοἔπτἱοπο πο ρι·ορπεππππ
Μο ππ εποε. Βἱτπππι οοπὅπο8πτἰοποπι π·πποππΙπεπο ΐποτἱπτ, οι π) ἱπΓι·π
ποτἰπ£ο εωι·εω·Ιο ι·οΙιππο, ἰπ οτπὶππτἰἱε ππι·. Βἱτππιπ οοιπἱτἱἱο επ νω
οαππιπ ποπἰετπο Με ππΜπε, Επι. ιιτ Βιπ: Άκτο:: πιιοτἱε ΒΜππε τπεππἱε
ρτποποεἰτἰ, εἰπὲςπΙἰπ πιπιπι·ο ποτροπεἱε, τοΙοι·ιιπππιπ ιπἱπἱιπο απο ποπεποτππτ
πϋπεππι, πο οπο ὶπ Ρι·οο1οπε, ἱπ ΐοπτἰε πἱιπἱτιππ εοιπἱππρΙὶοὶΒιιε ρπι·ππωπαι
Εππ€πιπ ΜΒΜ οπετοππὶ εποοτποτὶππε οεΙοΒιΜππἰε, οοεπωποπο π” ι·πποπο
ἱπιποπἱοππἱ. οποππππε Ιοεοι·ο πω" ποπεππτ ΜΜΜ: πο! ΐοετο :ωροπ
ποπωπ νοΙ νοτἱνπο @Με ποτιπἰπεἱοποπι τππτἱοπο; ρτοποεἱτἰεππο ππΜἱε
κεεοτἰποι·ο πιιπ πω:
Απ. 1. Αίπτπιππνο.

Απ. Ι. Αίπι·ιπππνο, πππ1πιοπο ποπ πἱνοτεο πτποεοτἰρεοτἰτ, οπἰ πεπίτ
εποεπιοεγποιπ.

Ο. Βρἱεο. Αἱππποπ. Οιπ·π. Ραπ·ίεί, δ. Β. Ο. Ρι·ποίοο2πε.

Β. Γιο· εόπω!πο Ι.ϋπάω·.

Ι. ΜεοΙποπππτέ-$ποΙΙτπ.

Ψοι·Μπ !ιατΙποΙΙεο!ιοι· !!'αιι|'ωι.
(ΥΒΙ.`Αι·οΙιΙν Μ. νι. 8. Ι73.)

Ιπ πω· Μ:πωπ ϋποπτΙἰοΙιοπ 8ἱτιππἔ πω· 18. θοποι·πΙνοι·ιπιιππιΙππΒ πω·

Μπιο!. πωπω :κι Μπποποπ πππ Η. ΒορΕπιπποι· 1881 "υπο ίο!εσπποε
ποΕπ·οίποπ νοι·Ιοεοπ:
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,,Νειιε!ι·ε!!!ε, 7. 8ειι!!ιι·. 1861. !!!πεια !ιοο!ι8εε!ιι·!εα νοι·ε!ιιπόε
όεε !ια!!ιο!!εε!ιειι νει·ε!πε ει·Ιαα!ι! ε!ιι!ι !!α!ει·πε!ε!ιπε!ει· !”ο!πεπόε Τ!ια!ειιε!ιε
παι· Κεπιι!π!εε πα !›ι·!π€επ. !ιπ !!!ι·οεε!ιει·ιιο8!!ιαιπ Μεο!ι!εα!ιαι·8-Β!ι·ε!!!π
!ιε!”ιιαόεα ε!ιι!ι ό!ε Κα!!ιο!!!ιεπ Με ναι· !ιαι·πει· Ζε!! ε...! παπι ο!ιπε ειπε!
!!ο!ιε Ρ!!επε. Π!ε !!ι·ι!α!ι!αιιΒ ε!πει· ε!Βεπεπ Μ!εε!οπ ννιιι· π!ε!ι! πα ει·

ιπ6ι;!!ε!ιειι, ννε!! όει· ..ιππ...ιι..ιι είπω !ια!!ιοΖίωΙισπ Ρι·ίει·2ει·.ι ίπ Μεε!ι!επ
6ιιι·π, αιπ ,,Αα!ι·επαα8 ιια νει·ιπε!όεπ·· νοπ όει· Ι.ιιπόεει·εα!ει·απε πιο!!!

πεσ2α!!ε! ποια·ι1ε. Επι! !π πεαει·ει· Ζε!! νν!ι·ό απ· ό!ε ι·ε!!ε!6εεα Βεό!!ι·ί
α!εεε όει· Κιι!!ιο!!Εεπ !π Μεε!ι!εα!ιαι·8 8!ι·ε!!!ε νοπ Ψ!!!ε!οο!ι εαε, ε!πει·
δια!!! !ι

ι

Βι·απόεα!ιαι·ε·, όπόαι·ε!ι ,εεεοι·ει!, όιιεε όει· όοι!!πε Μ!εε!οαερι·!εε!ει·
α!!πιοπιι!!!ε!ι 10 Τεπε !π Νεαε!ι·ε!!!ε ε!ε!ι ιιαΕ!ι!!!! από 6!ο!!εεό!επε! !ιε!!.
Ααεεει· ό!εεεπι θο!!εεό!επε!ε από ε!νι·ιι!Βεπ Κι·απ!ιεπ-0οιπαιαα!οπεπ, είπε! Μπι

Με ποϋιωεπόψει!επ Ρωπείίοπεπ, π. Β. ό!ε πι!. Ζ'πιι|ε, ππ!ει·.ιππ!. Με όει·
!!οι·Βιιππει· όεε Ππ!ει·πε!ε!ιπε!επ !π ε!πειπ !!'α!!ε όεε !ιε!!. Ταα!'εαει·παιεα!

ιιιιεαόε!ε. !οι·όει·!ε ό!ε δι·οεε!ιει·ποε!!α!ιε [.ιιπόεει·ε,ς!ει·απἔ ό!ε !!ιιπ νοι·πει·

επεεόι·πιιιε 8πα|ε ποπ 5 0 Βείε!ιο!!ια!ειπ. δε εὐεπ ωίεάει!ι0!18ίε!ι|είε!
όει· απ. Αιιι Δ. 8ειι!. νει!επε!ε όει· 8ε!!ειιιιε!ε!ει· θιΖπ!!!ει· ιιαε Νεα
ε!ι·ε!!!ει νοπ όεπι !!α!ει·πε!ε!ιπε!επ όιε ΒρεπόαπΒ όει· !ιε!!!ιιεπ Τοπίο απ
εε!π Κ!πό. από !ιεα!ε, επι Τιι€ε ναι· όει· !ιειι!ιε!ε!ι!!ε!επ 8ρεπόαπα ει·
!ι!ε!! Πα!ει·πε!ε!ιπε!ει· νοπ Βε!!επ όει· πιοειι!ιει·ποι;!!ο!ιεπ Ι.ειαόεει·εε!ει·απε
απ!ει· Απόι·ιι!ιιιπΒ νοπ 50 Βε!ο!ιε!!ια!ει·π 8!ι·ιι!”ε όιιε νει!ιο! ό!ε !ιε!!!Βε
'Γαα!”ε πα ειιειιόεπι από όεα!!! ό!εεει· Βείε!ι! ια

ι

π!ε!ι! !!!ιει·!ι·ε!επ ννει·όεα

!ι6ππε, ει!ι!ε!! παπα όει· Βε!!ει·πιε!ε!ει· θαπ!!ιει· απ!ει· όει·εε!!ιεπ Απόι·ο!ιαιι€
όπε νει!ιο!, ό!ε 'Ι."ιια!”ε νοι·πε!ιιπεπ ιια !ιιεεειι, !π ?ε!πε όεεεεπ ιν!!! εε
όει· !ιεόιο!ιι.ε νιι!ει· α!ο!ι! ννιιιιεπ, εε!π Κ!πό πε!!ιο!!εε!ι !ιιαίεπ επι !αεεεπ,
εοιιόειπ πιο!!! πω., .να .ιε!ιπιεπε!!επΞε.ι όλα! ω, πεπϋ!!ιία!, ε: ἰπ£!ιει·ἰ.ιεπ ίαπ/`επ
επ Μεσοι!. - 8ο εεα!εεπ ό!ε Κα!!ιο!!!ιεπ πιει πιι!ει· όεπι Βι·6εε!επ !)ι·αι.ι!ι,
ννι!!ιι·επό πιιιπ !π !ια!!ιο!!ιια!ιεπ 8!ιια!επ όεπ Ρι·ο!εε!αα!επ ιι!!ε Κι·ε!!ιε!!επ

Βεε!πι!ε!. Παπε!α!ιπε!ει· ιιαει· !ιι·!π,·;! ό!εεεπ !ιε!ι·!!!ιεπόεπ πω!!! όεπ νει·
ειιιιιιπε!!ειι νει·ιι·ε!ει·π όεε !πι!!ιο!!εε!ιεα νει·ε!πε :και Κεππ!α!εε, !π όει·

Ηο!!!παπ8, όιιεε ε!πε 6!!'εα!!!α!ιε ΚαπόΒε!ιαπ8 ό!εεει· !ιοε!ιαπεε!ιπ!!ε!ιεπ

νει·ειιιππι!ιιιιΒ όει· !πι!!ιο!!εε!ιειι Βιιο!ιε !π Μεο!ι!εα!ιαι·8-8!ι·ε!!ω ί6ι·όει!!ε!ι

εε!π !ιϋππ!ε. !!!ιι!'αι·ο!ι!ενο!! πε!ο!ιπε! ε!ο!ι - Βει·πλαιό .Μπίσε!ι, Μ!ε
ε!οαϊιι."
Π!ε !ιε!αι Κεε!εεεεπ επι 12. Βειι!!ιι·. απ· όεπ !ιεε!ι·α!!επ Μ!εε!οπι“!ι·

νει·ιιαε!α!!ε!ε 8παιια!απε ειιια!ι 832 ό., νιε!! !)ι·. Ζαπόει·, Βεόιια!εαι· όεε
Μ!!αι:!ιεπει·-να!!ιε!ιο!επ πι!! όει· Βεπιει!ιαπΒ ιιπ!ι!!πό!Β!ε: ,,όα!!!ι· !ιϋππε όει·
Μ!εε!οαΒι· όει· ιπεε!ι!ειι!ιαι·Β!εο!ιεπ Βεα!ει·ιιιιει που!! ί!!ι· ιπε!ιι·ει·ε !πι!!ιο!!εε!ιε

Κ!πόει· Ταπ/.ι!Μ|'επ ιια!ι!επ.“

Ζιιτ ,,Αα!!ι!!!ιααΒα !!!ιει· ό!ε νοι·ε!ε!ιεπόε Βεεε!ιννει·όε όιε!!! ιπαιι όει·

,,!Π. Ρι·. Ζ.“ Νι·. 224 παει Νεαε!ι·ε!!!ιι αα!ει· όειπ 22. 8επ!επι!ιει· Κο!

Βεπόεε α!ε ιια!!ιεπ!!εε!ιε Τ!ια!ειια!ιεπ ια!!:

,,Πει· 8ε!!ει·πιε!ε!ει· (1!!π!!ιει· π! επαππε!ι.ιεπει·, εε!πε Ειπα !ια!!ιο!!εο!ιει·
θοπ!'εεε!οπ, όπε !ιε!ι·ε!!!'επόε Κ!πό ιι!εο !π πειπί.ιε!ιι!ει· ΕΜ .<.;ε!ιοι·επ. Βειπ
!ιιι!!ιο!!ειι!ιεπ θε!ε!!!ε!ιεα πιει· ό!ε Τεα!!ιαπό!απε α!ιι!ι! ππ!εόίππί απ!ει

απ!. εοπόει·π παι·, απ!ει· 8!ι·ιι!”απόι·ο!ιαπε !ιπ Πε!ιει!ι·ε!αππε!'ιι!!ε, νοπ ε!πει·

θεπε!ιιπιπιιππ όει· ο!ιει·ε!επ Ι.ιιαόεε!ιε!ι6ι·όε ιι!ι!ι!!πε!ε €επιιιε!ι!, νν!ε ε!πε
εο!ε!ιε ιιιια!ι !π !ι!!!ιει·π !!!!!!ειι ε!ε!ε α!ιπε Βεόεα!ιεπ πεπεπεπ πι. Βε! όει·
Με! παεεο!ι!!εεε!!ε!ι εναπεε!!εο!ιεπ Βεν6!!ιει·απ8 όεε !..ιιαόεε ιια!ι!ε! ε!ιεπ
ό!ε Βε!ι6ι·όε όει·ιια!, όιιιιε ιιιαπειι!ιε! ό!ε Βεο!ι!ε όει· ενεαπε!!ειι!ιεπ Κἱιιι!ιε
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πακναιιι·ι αναι·παπ, αππ αι·πι, παπα αιπα πααιποι·Βαι·Ιιααο Ταιιιιαααιι πιαπαι·
οαπα Βι·ιοια πααιιαααα Μ, πιο ααιαοιιποαα Κιι·ααα_ πιο 'Γααι'α αι·ι:ααια.
Παπ ναται· ποπ Κιπποπ αατ ιια ιαπι ιι·αιπιααααπα θοπαααιιαιιπα αιι- πιο
ικαταοΙιποαο Τοπίο ααι· πιοατ παοαΒαπαοαι, ναι! οι· παο Ειππααι·αιιαπ παι·

Ιιααπααι·ααιαι·απα ι”ι·ααπια απαι·ιιαιιατ απ, αναιοααπ πι» ποπ Ζααιαιααπ8απ
ποπ ααταοιιποααπ θιαιπιιιαααπ αιιιαοα. Παπ μαι ααπ Αοαππαι·απααπ παπι
θιιπιααι· ααι·νοι·, κναιοαα παιαιααπιαιιπ παι·οα ΖααΒαπ ιαπιπαπιοιιι: αναι·παπ
ιιιιιιπαπ, αππ α·αιοαα οι· ααοα παπι παπα ιααι'αππαα αναππαιιποαοπ θαιπτ

ιιαααπ 8αιιιαοατ απ. θα πιο Τααια ααταοιιποααι·παιτπ ααι· πιοαι αι·ιοιαια,
αααπ παιιιι·ιιαα παπα πιοαι νοπ αιπαι· Βιι·αινοιιιιαααπα πιο παπα ποια.
Παααι 8αιιιαπ ναι· απ, παπα Ρι·ιαπιαι· παιιιποα ααι αιποπ ι'ι·ιιααι·π, παπι

νοι·ιιαααπποπ ααπιιοααα Ι·'αιια αιαινιαπ, αναιοααι· ποοα πιααι· Βοοιππαι ιπι,
πω: ναι·ιααι·απ ποι· ααιαοιιπαααπ θαιπτιιαααπ πα ααπαααιοαπαπ, Βαι παι·

Τααι`α αιπαπ Κιππαπ, Βιαιοαιαιιπ απο εαπιιποαιαι· Βαο αααοι·αα, ναι·ιααι· πια

Ιιααπααι·αειαι·απα ιιπ νοι·ιΒαπ .ιιιαι·α αααπ πο απο ιιπ οαιαιαπ Γαιια. 'Γιατι
πιαπαιιι οαι·ιΒιιαιιιιαααπ Βαιααιο, οαπα πανω· αι·ννιι·ατα αοαοι·πιιααα θιοπαα

πιιααπα, ιααι'ια που παιπαιιαα ααιαοιιπααο Ρι·ιαπται· παο ααιι·αιιααπα Κιππ
αππ παοαια απατα: πιοπ ποια ναι·ααιτοπ πααι·ιιιιιαα ια πο ιιππααιιαι·αππαι·
Ψαιπα πα ι·αααιιαι·ιιααα, παπα απ πιο αι·ϋπατα ναι·νιπαππαι·απα αι·ι·αΒαπ πιιααπια,
πιο ειπα πιο ααιαοιιποαο Κιι·οαα αιπαπ πι' πο πιαπτιπαι· Βιιπαπαππιαια
πταααππαπ Μααπαπ πι: ιαι· Απ" ααπιαπαπ ιιϋππα. Βαι·παιαα αναι·πα παπα
πασα παπα Παπανιποααπααπα παιπαι· αιι·οαΙιαααα Οαοι·π ποΒιαιαα ααααι·αι'απ

αππ αιαπετα α" Βααϋι·πα Αααιιια τα”. Βια ιιαι·ιααιι Βαπαανι·αι·παπ παο
Ρι·ιαπιαι·π ιιι ω] οααπ 8απααατοπ Βααι·ιι'αιιιααο παμπ Βαπαιιαααπἔ πιει·
Κιιιαοιιααπ αιαι·παιαπι παι·ιαιιαπ ποπ παιαπι παι·οα Γοαζααπαπ: Πιο αιαι·
παιαπι: ννοαπαππαα Καιιιοιιικαπ αοπιοααπ απο αοααπιαππ 40 δααιοπ. Ι)αι·ιια
πιο αιιαοααπαι.ο ααιπι·αιοαα (ιαπιππαπα ποπ ναι·αννιαιαπ θι·οππααι·ποαπ
αναι·πα ιαπαιι ιπ αιπαπι ιαι·πιιιααοα θααιιαπα αιπ Ιιοααι απ· ιαι·α @παπ
πιαιιπιιιοιιαπ Ζαπαιππιοπιιιιιιιια αιιιαατιιαπιτ, πα παι·απ Ααααιιαπα αιπαπ ιια
παοαααι·ιαπ Ρι·ιαπιαι· αοπιαιαπ ιιι Ιαεοπαπ, ιαπαπ ιαπαι·παιτ παταω: ιπι.
Ααππαι·παιπ πιαπ ιαπαπ ιπαππιαιαοαα Βανναιπα Ιαππαπγαται·Ιιοααι· Ηαιπ ααπ

Γιιι·ποι·Βα πα Τααιι παιινοι·ποπ. πο πιο πια ααοα ιιππ Ιαπποπναται·ιιοααι·
Μαπιιιααπα _αιιιι-ιιαιι αιπα ααπααπΙιοαο Βαπιαια πι· Βαπιι·αιιαπε πω· Παααι·
ααπιτ παο θαιππιοααπ αι·ααΙιαπ. Βια πιαιιααπαπ Ραπιοι·αι πα αι·ι·ιοαιαπ,

παπι ααππαι·αιιια ποπ πιιοαπι:απ Βοπιιι·ιπιπποπ.“
Ζαι· ανιιι·πιααπα πιοπαι· ,,Βαιαα8παπε ααι· Δαιαιαι·απε" 8ιατ πω· πια

παππια Μιππιοαπ-Ραπτοι· παιπαι·παιιπ ιοιπαππα Ααπαιπαππαι·παιπαπ8, αιαιααα

νοπ που ”Νε Ρα. Ζ.“ Ντ. 231 ιπ πια Ιαπαι·ατα ναι·νιαπαα αι·αι·πα:
Βια αι·οππααι·ποΒιιοαα Βοαιαι·απα πιααατ ιια ααιαοιιποαα 'Ι'ααίααππιαπα

νοπ αιπαι· Ι)ιπραππα ααααπαια, κναιοαα νοα οιπεπ πατατα πιοαι αιππααοα:
αναι·παπ ιιααπ, πα απ αι·οαπααι·αοΒιιααα Βιιππααι·απιαι·απα πιαπα Παραπο
αι·ιααιιαπα πια αοιιαπ θααιΖαι·απ ναι·ιαπιιιιιι, "απο παπα πια Βιοιπααιιαι·απ
απ πιο αταπτιποαα αι·οιαπιαπτιποαα Παιπιιιααααιι: απ Παιοα;α ααααπ, πο παπα

πιαπαπ ναι·ιααι·απ οιαι/ααα αιααι· Αιιιααααπα πω· παιςαπαπιαπ Ει·ιαααιιιπα

αιαιααιιοπιππ. Βιιππ θααιααι· ΖαπιαιαααΒαπ ποπ Παιπτιιαααπ ααπααπαιαι:

Βααναπαα παι, αεια ,,πϋιαιπαπι'αΙια παι·οα Ζααααπ ιαπι€απιαια απαι·παπ αοππια,“
πι αιπα αιιαι· Ψααι·ααιτ οπιαααι·ααπα, ααα: Βι·ααπιοπα Βααιιαπιαπ8. Παπ
Ρι·ιαπιαι· παπα Μπα· 7αι·πιαιιιαα νοπ θιιπιααι· ια παιπαι· Ψοαααπα
ααι€απαααι: πππ πια πο: Βιιτα απποεαπααπ, ιααι ποια Κιππ πα τααι'απ,
ιιππ ανια! αιοι·αιιτ πω· Βπιπαπποι· ααιςαιοι·παι·ι, πιο ,,πϋπιιααπιαιΙα πα
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ετοΙΙιιπποπ Ζοπποπα ννιι·Ηιοπ ιιπ ετοΙΙοπ. θπππιοι· πω· Μι Ιτιπποεννομι
οι·ίι·οιιτ Μπι· π” Βιπεο1ιι·ιπωπ πω· Βο8ἱοτππΒ, ιιοπποι·π εε1ιι· οπιι·πειετ,
ν” πιιι·ο1ι πεπ: ἔ1πιιπννϋτπιἔο Ζοπεοπ πϋτπι€οπίο.ΙΙπ ΜΙιππποτ πνει·ποπ
ποππ. Μι: Μπα· Επο1ιο, κνο1οπο εοΙσπ απο·υ':.·Ιι2ψει· Ππι·ετο11ππ8 πιι πω::
ΒπτεοΙιπΙπ18ππΒ παπι, ιππειι σε πιο1ιτ επ1: ετε!ιοπ, Ποπ Γε!! απο
πειιι νοι·1έοιι @Με πετι·ε11οιιπ, 1ιιι1: πἱο ,,ΠπτΒο8πππρ,“ ννοπΙννεἱπΙἱοπ

ππτει·Ιπεποπ, επιπίϋπι·επ, πιιεπ ποι· εαπ πιπ1'εππο Κπιι!ιο ιπποιπ ΜΠαπ
!ία·Ιιεπ πω» ιπἔεπϋι1ο; κνοπεις:1ι πιο Βεἔἱοιππξς, ΜΒΜ πππ Πει·
ε1:ο11πιιΒ πω· ,,Επτ;;οΒο8πππές,” μι· 1ιο1π Βοοπτ πω!! εἱπππεπΙιτοἰ1οπ,
πε ποππ πιεοΙιΙεπππτἔὶεοπππ Εππποεπεπεεπο πιο Ει·εποπππΒ ποι· Κππποπ
1π πω· ΒιιΙ181οπ ποπ Υπτετε, πιο πω· Τϋι:1ιτοι· ἱπ πω· ΒοΙι8ἱοπ πω· Μπιτει·
πιπΜπππεπ πο”. πω ΒΙοιπποι·ινο1επ νει·1ιπ1τ εε 81011 πππ ΒοΒοπνιιι·118επι
Πωσ; πιιπ ειπ τιιπ1”ιιππο Κιππ πω: (ΜΜΜ: ναι· οιπ Μππο!ιοπ, πιο Μπ1ιοι·
πεεεε1ποπ και Μι!|ιπΖία·7ι. ΨοΙιΙ ειππ πεπ ΚιιιποΙιΙωπ ιπ ΜεοΙιΙεπΙιππἔ
Β1ι·ο11ιπ πιο!ιτ πω· νοπ πειπ πει·εωξη!επ θι·οειι1ιοι·ποΒο, εοπποι·π πποπ νοπ
ποπι Βοποπν·πι·ιιι; ι·οι;ιοι·οππεπ νιεΙο Βοκι·οἱεε Ιππποενϊιιυι·11οπει· Ηπ!π ιιι
ΤΙΜ! Βονωιπεπ πππ πππ ποπι ιιπ1οτ1|ιῦπἰἔπ1οπ πππ τιοϊΒείϋΒ|τεετεπ [ΜΜΜ
απ1”πωιοπιπιοπ ινοι·πεπ; πι” π1ιει·1ιοι·οοπιιΒι πιο Βεπιπιεπ πω· Βθ81θΙ'ΗΠΒ'
πἱοπτ, πἱπεω πωπω Ιππποενπτοι·Ιίοπει· θπππο ποιπ Βο11ιοιΙ1Βτοπ ιι·Βοππννιο
επ ιιοπιππ1ιππ. Π” νοι·Γπ|ιι·επ πει· Επππεει·οι;ιει·ππε εω1ιτ ιιπ εοπιιι·ϊετεπ
Ψιπει·ερι·ιιο1ιο ιπ11: ποπ Βοπ11ιπιπππ8επ πω· πεπτεοπεπ Βιιπποεποιο, πο απο

παπι ιπιτ ποιπ Βεεο!ιΙπεπο ω! ιπεοΙ:Ιοπππι·8ιεοποπ θοπνοοπτ1οπετπμε
νοπι Βορωιπποι· 1808, κνοπποπ πεπ ιποο1ι1οπππι·8ιποποπ Βιιιπποπ οι·ϋ11ποι

κνπι·πο. πιιεπ πεπ Βο1ιεπποι·π πω· Ιππ11ιοΜπ1ιοπ πωπω 0οἰἰ|ιυιπιπεπο ΙΜΗ

ειοπείι·οι1ιο11 ππποεϊο!ιοι·ι ω, ίπποι· ιπιτ πει· Β:ΗΒι·ππ8 πιιπ ιποο1ιΙοπ
ππι·πιποποπ ΒππποετπμΒοεπιιπ1οπ ν. ΡΙοεπεπ, ννιπο!ιοι· σε επι 10. Με”
1817 ποιπ Ιπποιπππιπ1εο1ιεπ θεειιππτεπ Βοπ;οπ11Βοι· Ιιει·νοι·ΙιοΙι, πιιεπ ππι·οπ

πἱο Ψἱοποι· θοππι·οπεποιο, Απ. 16, πιο ι·ε!ιπόϋ.ιεπ πππ Μ'π·Μέο!ιεπ Βε1'π8
πιεεε πω· οναππο!ιεοπεπ πππ 1ιππιο11εοπεπ Κιι·ο1ιιιιιπ θι·πππιχεεε1πο @εισπ

ΒοπτεΙΙτ ποιεπ. Πιο Αππιι1ιπιο πω· ,,Επι€ε8πππι;,·· εε επι Μ: ,,40 Κυ.ι!ιο
111ιοπ11 ειπ ποπ11ιππιέ·επ Ρπετοι·ιι1, π1εο οιπο ποετιιππίΒο 8πεΙεοι·ι.ιιι, ποιπ

Βοπϋι·ίπιειι, ΜΜΜ πω· ΒοιιιιΙιεἱΙιιπἔ μι” ο!ιι·ιει!ιοπ Πι!ιΙεπποπ Μοπεο!ιοπ
πποι·Ιππεοπ. Ιπ Αππο1ι·ποΙιτ, πιιεπ πιεεεπ νοι·μποπ πω· ιποο!ιΙοπϋπι·πιεοποπ
ΒοΒιιιι·ππ8 μπω πιιπ 1ιπ11ιοΙ1ποπο Βε!ιοππτπιπε, επ ιπποιπ πω, πιι πω
1ιπ11ιοΙ1εοποπ Βιιιιιτοπ πιώ πειιιίοι·π, 11ιι·επ ιιπποι·ηςΙΕππιποπ 8τειιι1επϋι·Βοι·π
νοΠε ιιωιιιωιπ Ρι·ιππειτ ω ποινιι1ιι·επ, ειπ Βἱπἔτἰπ' ιι

ι

πω: πωπω Βοο1ιτ
πω· Μοπεοππω, πιο Ποινιεεοπείπε11ιο1τ, Μ, πιπιιπ1Ππτοι·πειοππωοτ ΑπΙιιειι,
πιοι·πι1τ ϋ1°[επι'ίι“ι·Ιι @ποπ πιοειοπ Ύοι·Επ1ιτοπ ποι· πιοο1ιΙοπππι·Βιεο!ιοπ [ΜΒΜ

ι·ππε επ ρι·ο1οπ11ι·οπ. Ψ111ετοι:1ι, ποπ 29. Βορ1:. 1861. Βει·πΙιαι·π πεπιζα·|ι,

Μιεκποπε-Ρπετοι·.
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2. 0εειεττειεΙι.

Ε. Βι·Ιιεεε «Με τι. Μ. ΟιιΠιιειιιιιιεπει·ιιιιιιε :πειπ 2°. Παει!
Με!!!)

Με 0οιπρειειιι πει 5ιτεΜεΙιε!ιεπ Μπι· πεεοπόετε ΚιτεΙιεπε1ϋ!ιΙε πειτειι'επό.

(Απε όειπ Βτ1ιπετ-ΒΙϋεεεεπϋΙειι 1800., Π. 88ϋι:Ιι, ιιπιετ Ντ. 80 Μ. 2. Απε. 1880.)

Επι: 2πω.πε. όει· π. Ε. Ε. 8τειιπεΠετει ν. 17. ν. Μ. Ζ. 17455
254!! επω. !'επό όιιε π. Ε. Ε. ΟιιΙιιιε-Μπιιειετιππι .Με Με εεε ΑιιΙεεε
ειπεε 8τι·ειιεε ιιπετ όεπ Απερτιιοπ επί ειπεπ πεεοιιόετεπ ΚιτεΙιεπειιιιιΙ επ
όεεεεΙΙ›ε πεεϋε!ιεπ όοτ Οοιιιρειεπε Βει εο|επειι 8ιτειιι€ιτειιεπ ΒεετεΙΝε
Απίτεεε ιπιτ όειπ ΒτΙεεεε ν. 29. Μπι ό. ό. Ζ. 0388 επι ει·ινιεόει·ιι,
όιιεε όἱε Κἰτοπεπειϋπ!ε επι· Κιτο!ιεπειιιτιοΜιιπε 8επ0τειι, ενε!επε ἰπι 8ιππε
όεε Οοπεοτόπτεε .μπει επόετεπ ιπππππω θεεεπειεπόεπ επ όειπ Κιτειιεπ
νει·ιιιϋ8επ ΜΜΜ υπό ποοπ όει· πω. όει· πω... από όει·επ Πιεειιι!ιπ
νοπ όεπ όπτε!ι Με Κιτεπεπεεπιιιι€επ όιιιιιι πετιιίειιεπ Ρει·εοπεπ ΒεΙεἱτει
από νετνιε!τει: ενετόεπ ω, όεΙιετ εε Βειιιειπ ΖενειίεΙ ππιετΙιεεε, όπεε
Μει·ϋπετ επτεπιπόεπε 8ττειιι€Ιτειιεπ Ιεόπ;Ιιε|ι νετ όει· ΒειειΙΜιεπ Βε!ιότόε
ιιι νει·ΙιεπόεΙιι ιιπό ειιεειιιτεεεπ ειπό.“ ή
Ηιενοπ .πιο όιε Ιιοεπιν. ΒΙϋεεεεπ-θειε0ιοπΙιειι παπι Ψιεεεπ ιιιιό

ΒειιεΙππεπ ιιι ΚεππΦπἱεε εεεειετ.
ΠεΙιει από εΒετ ιιιιε!ι επτ νετιπεἱόιιιιε νοπ όετΙει Μ$επει εφετ

ΙΜιεπ ΒιτεἰτἰΒΒεἱΩεπ Πιτ όιε ΖιιΒιιπίτ νει·Π18ι, όεεε Κιι·επεπειιιπΙε Μπιτ
ιιιιόετε νετεεεειι ινετόεπ όιιτίειι, ε.Ιε πιιτ πεειἱιιιιιιιεπ Ρετεοπεπ (εεἱ εε
επί ειπε Βενσιεεε Ζει: οόει· επί [.επεπεόεπετ), Ηιιιιεει·π οόετ ΡεπιιΠειι
επ Ηιτειπ επεεοΜιεεεΙιοπεπ θεπτιιιιεΙιε ιιιιό πππ όετ απεότι2οΗπ·Μπ Βε
όι“πρπι'.τε, όεω: _|εόε Πεύει·ι!ταραπρ είπε: .ισίοΙιεπ Βα·Με.τ πι· είπε ειπ
όετε Ρεποπ, είπ απόσα· Παω: Μα· ειπε :πιάσετε ΓαπιίΖίε πω!! από
πίι·ΙιΙζε ω.. από /ϋι· όεοπεπιεεπ ΜΙια!σετ ει”πω κ.·ω.......ιε., όει· όἰεεεἰὐε
.Πολ απιπιι.πεπ ΜΜΜ, όοπ Ψετίιω2 εείπε.ι· ΒεοΜε.ι πω· πω.. Ιιαόενι
ΜΙ!. Αιπ Ιιεπειεπ .πππ εε όπε Οτόιπετιιιτ, νεππ όιε ΚἱτοπεπειιΙπΙε, ινο
Ι”ετπε ειε .πππ ίι·ειεεΙπεεεπ ενετόεπ ιιτοΙ!επ, πετ Ιιεετιιιιιπιεπ Ρετεοπεπ
επί ει.. οόετ ιπεπτετε απ... νετ!ἰε!ιεπ ενει·όεπ. Ζιιἔἰεἱεπ ινετόεπ όἱε
πω”. Ηεττειι 8εεΙεοτεετ επεεννιεεεπ. όἱε ΚιτοπεπειιιπΙ-θτόπιιπ8 ιπ
Βειιιιιιει· Ενιόειιπ επι !ιεΙιειι, υπό ]εόε νετεπόετιιπε όετεεΠιεπ εοε!ειι:!ι
ιιπειιιιιετΒεπ.

Ε. Ριι!ι!!ωπισιι :Με Ποστ". 5. Ο. ΒΙειιιιιιι α!. Π!. πω. 1880
Με ριπή. ρι·εεΠο. πιο Ιτιιρει·ιποι·ιε ιιι όει· ΒΙδεσεε πι”.

(Νιιοπιτειέ ιιι Ατι:Μν Βό νι. 8. 378.)

ΠἱεεεΙπε ω.. εἱε!ι ἰτπ Ζίπεε:·-Βίόσεσαπό!α!! 1860, 8ι0εΕ κιιιιιν.
Β. 2'75-278, πιει· όειπ 81. Πεοειππει· 1800 πω! εε ενιτό όεω ,μια
Ηετετε!Ιιιπε ειπετ 8ΙειεπΕϋι·πιι€επ Πιπεε!ιεΙπππε όοτ θιεπετε Πιτ όειι Κιιιεετ
ιιι όετ ΑΙΙειΙιεϊΙϋ8επ-Πτεπει ΡοΙΒειιόεε ιιπεεοτόπει:
1. Νεο!ι όεω νετεΠιε!: »Πεεε ότι όἰε Β'ειιιόε όετ πειΙἱἔεπ Κίτε!ιε όε

ιπιπ.πι€επ ετοΙΙεει," Μ; εΞπεπεεπιι!ιεπ:

ή Πει· Με ΜετΙιετ ιιεΙιεπόε ΙΜπ.-ΕτΙπεε π: επεπωπ πιιΜΙοιτι ιιιι νετοτόπ.-ΒΙ.
πιτ Με Ετ:ισό. 8εΙιΒιιτε 1800. Ντ. 10. 8. 104 ιιιιιετ όεπι 8. Απε. 1880.

πω. ΔτεΙι€υ Με ω». ΓτεΜπσ·εοΜ. Π. από. 30
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Ψ. Βοεε: ππ πππ«::·:: πω. πεποππ«·εοπ ννοΙΙοεν,
π. Ψ:: πω.. «Ποπ, «::·πϋ:·ο οπο!
2. Βποπεο π:: που:: πω:: Ρε«:!ιπο, πππ πω· πω. π::«:π ποπ: νω
π:!««:Ι Π:: ποπ Ρπροτ «ππιπποππποπ:

π. [πωπω πω: πω.. Π:: πποε:·π Κο:πο:· Ν.
Β. Ποπ· ..πππ πππο:·π Κπἱεο:· πππ «::·πϋ:·ο πππ ::π: 'Βιμ, ::π πω::
ω.. «ποπ «:π:·πίοπ.

3. Πππ:ΜοΙππ:· πποπ ποι· Ο:·π:ίο:: Η:: ποπ Πρ" π:: ΕοΙ8«·πποε «πω
Π:: ποπ πω" οΕπιπποποποπ:
Ν:: πω... πἰοπ, πΙΙ:::ποπτ:8«π· Ποτε, πππ «πππ ΠΙοπο:·, πππο:· Κι::ε«::·

Ν.. ν:·«::«:π«::· ππ:·«:π ω...: θπππο πίο ΒοΒἰοτππΒ πεε ιιππ...: ππο:·ποπ:π:ο::
πο, πποπ :π ::Ποπ Τπποπποπ ππποπ:πο, πώ' πππ οι· ω:: πο:«:π«:π ννοπ!
μπει: «Πο θ:·πποΙ πω· Βππποπ νο:·π:ο:ποπ. πἱ«: Ι·'«πππο ππο:·ιν:πποπ πππ
:επ π., πω· ππ που Ψο.«;, π:«: Ψππ:·πο:τ πππ πι:: [.οποπ πππ, :·ο:οπ ππ
θπι:πο ποπ:πποπ :::ϋΒ«:."
Βἰο Ηοοπννπ:·πϋπο Βοο!εοι·Βεπο:ετΙ:οπποπ ννοΠο, πονο: πἱο πι...

πο:Ι:Βοπ-Π:::π«:: πππ απο Μι:: :π «π. «:::Βοποποποπ Ψ«::«:«: ..ι.€π..πω .π..:,
«π... «:π:·:ε:.Ι:οπο π:: οι...: «Μαι Αποτππππἔ ποπ ποπ. Βτπππ:ε ποΙοπ:·οπ, πππ
ιππΙο:«:π πἰο θο!οποππο:τ ποπϋποπ, πι:: πποποΙπ«:, ππτο:· Η:πννο:«:ππε :ιοί
πππ 8Π:πποππο Ζ«:π8π:πε ποπ .«;«·πι:ππτοπ ποπ. 8«ππΙο:: «π. πποο:·π οι·
ποποποπ Κ:::«:«π·, :π πω· 8:·οποπ Ι.ἱοπο πι: ΑΙΙο:·πϋοπε«πο:::εο!ποπ επ πο

ίοπ::Βοπ.

Ζω· Επίππ!επιπρ π. Βερ:·:['εσ ,.Μί.:.να ι>"Μ:ωω..·· ίπ που:
Ι)ε«.·:·είο πω· δ. δ'

. Β. πω:: 10. Μ... 1860 π:·:::8: «Με Είπα· Βίϋοεπιπ
οι...: 1861, πο.: ΧΧ!. Β«πτο 132 ίοΙΒοππο πίεοπϋΠ:οπο νο:·ο:·ππππε:
[π ποιπ Ποο:·οτο πω· δ

.

ΟοπΒ·:·. Β::.πππ: νο::: 10. ω... 18θ0, Μαι
π...: :«:π π.. Ηοοπννπ:·π:Βοπ Π:ϋοοε«:πεο:ο:Ι:«:πποπ ποιοι· ποπ: Μ. Β«:ιπ:·.
ν. δε. επι· Π:::·πε:οποοπτππ8 ποπ::ππ: Βοποποπ πω, π.: πἱο Ψ«πεππε οπτ
π«:Ιτοπ: ..Η ε:::.«;πΙ:ε μι· ::π::π::: Μ:οεπ: νο! εοΙοιππ:ππε, νοΙ Ρ:::οοπ:πΙ:
Με, π:οππε «ππ:οπ, «:π:ππε μι· Βππ:·:οπε: ::..:.:«, «:«:«:π«:πει «:πποτπ:· :πο Ιπ:
::«::·«::οι·ο ΟοΙΙοο:«:."

Β:: πω· ::..Β.:«:·. Μίεοπ ρπ:·οοπ:πΙ:ε: - πω:: νο:·οοπ:οποποπ Απε...:
::πππ πο:.:«:8ποτ, πο ...πιω :οπ π:οπ::«, ω:: :πϋ; πω:: Απ::π«·ποπο: ”Μ:ε«:«:
ρι::·οοπ:«:Πεα πἱοπτ Νοε:: πὶο ΡΕπ:·:·π:οπεο «:π Βοππ- πππ π'ο:ο:·«π8«:π, ποπ
πο:·π «:ποπ :οπο «πωι... Ψοοποπ:::οπεο ποεοἱοπποτ ννο:·πο, ννοΙ«:πο, ννοππ
:ποπ:·ο:·ο Ρ:·ίοπ:«::· «:π οἱποι· πω... ππποε:«πΙΙ: ε:ππ, Μ:: πἰ«: νο:·επεεννο:πο
Η:: «Πο θοι::«πππο ποοππ:π:το Μοοπο ω, ννοππ π:::Βοποπ ππ:· «ππ Ρ:·:«:ε:ο:·
π::ΒοετοΠτ Μ, π...: νοπ π:«:εοιπ .«;οΙοποπ «πω.
δοἱπο Β::::ποπε ποι· Ηοοπ:νπ:·π:πετο Ποπ· οπ:·π:ππ:-Μ«:τι·ορο:Π π:

Ψἱοπ, απ ποπ πι. ::::οπ ννοΒοπ πω... ΑπποΙοποππο:τ ν:·«:πποτε, πι:: π:ο
νο:·ο:οποππο Ει·ππ::·π::8 Βπτεοπ«πεποπ.

πω...» :οτ πΠοπ:π::Ιποπ :π πω· Π:ϋποπο νο:·ιπποποπ. πππ πἱο ΜΙ·
π«::·οπ νο:·ο:·ππππΒοπ ποπ Ο«·π:::π:·ίπτοπ :π πω:: πω· Β:πΙοεππ.·; ποι· 0ο!
Ιοο::ο :στο Ι:προ:·«:«οι·«: "ο... ππ:::::«·π:· πποε«::· Κ:·πίτ 8«π:«πιτ.
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8. Ρτοπεποπ.

1. ΟΙι·οιιΙαι·οι·Ιαπο «Με Π. Ρι·οιιππ.1ΠΙηΙ"οι·π ΗΜ· ιΠο Μακ!
πνΙι·Πιεο!ιιι|'ΗΙοΠιοπ ΑιιδοΙοεοπΙιοΠωι ναι" Β 1. Απευεψ 1880

ΙιοττοΕοπιὶ ιΠο ΒοἔιιΙὶτππΒ πω· Ροικοππ1ενοι·πϋΙτιι1εεο ΜΙ ΡεποΙΙΠι·ππεοπ.

(Ρτοιιε:. $€ππ€ε-Απποἱἔοι· νοπι 4. Βοριπι·. 1860 Ντ. 2θ8.)

Βο Μ; επ πιοἱποι· Κοππτπἰεπ ΒοΙππΒτ, Με” ΖινοἱϊοΙ όιιι·ϋποι· οπ
ννοΙ£οπ, ο!» Βοἱ «Η Ζοι·ετϋο!κοΙππές ροττοππτεΒοι·οοπϋμοι· θϋτοι· άπο Ροττο
ποτονοι·ΜΙτπ€επο παώ ποπ νοι·ποΙιι·Η'τοπ «Με Ποεοποπ νοιπ (8. δοπππι·
1845 ') επ ι·οουΙΞι·οπ εἱπό οπο: πἱοπτ? Ιπ Ρώπα: «Ιοεποπ οτϋπ'πο Μι που
ΚϋπἱΒΙἱοποπ ΒοΒἱοτππΒ, ιπποπ άπο Ρπιι·οπιπ οἱπ ΙπετϋπΙ: ποπ ϋΠοπ$!ἱοΙιοπ
Βοο!ποπ Μ, ιπποπ :Νεο όΞο ΡοΦτοππκεΡΒἰοπτοπ ἰπ που ΒοιοοΙ (Πο Ππτπι·
ϋΠοπτΙἱοποι· Βοετοπ ππποπ πω! όποιο ιπΗΜπ «Πο Βοε$ἱπιιπππΒ Με 8. Τ,
[Ντ. Ι 3οποπ θοεοωποε π) όπτοπί ΑπνοπόππΒ Επάοϋ.

Με Με οπὰοικνοἰτο θι·όπππ8 όσοι· πω» οἱπο Βίοπιοιππι·πποπ Βο

τϋπι·Ιοπ ΡιπτοππτενοτπῖιΙτπἱεεο οἱποτεοἰτε ω: Βοποπάοι·οπ ΒοπννἱοτἱἔΕοἰτοπ
νοι·πππποπ ππά ππόοι·οι·οοΒε νοπ ει·οοεοι· ΨἱοπτἰξςΒοἰτ Π: «Πο ιπποπ”
πω· ΙΩι·οποπ, Ρϊπι·ι·οπ ππά Βο!ιπΙοπ Μ. επ επιρϊοπΙο Μι που Κϋπἱ8Ιἰοποπ
ΒοΒἱοτππΒ, πω· πννοοΕιπἱἱεεἱΒοπ ΒοΒπΙἱτππΒ «Ποοοι· ΑπἔοΙοἔοπποἱτοπ οἱπο

νοτιπΒεννοἱεο ΑπΕιποι·ΙκεοιπΙκοἰΦ νοι·Ικοπιιποπάοπ ΓειΙΙοε επεπννοπποπ.

ΠοπεπεΠι Μ: εππποπτ ποί"ι1τ επ εοι·ξ.ςοπ, τΙο.επ ποπ πππ1ΜοΙππτοπ
νοι·ιι·οτοι·π Μι· Κἱτοποπ, Ρίοι·ι·οπ πω! ΒοππΙοπ 6πι·οπ ει” τοοπτωἱτἰ;ο
ΖπιἱοπππΒ ου όοιπ ΒοἔπΙἰτππΒενοτΓοπτοπ ἱπ θοπτΕεοποΝ :Με δ. θ. Ι. ο. 8)
πἰπΙᾶπΒὶὶοΙιο θοΙο8οπΙιοἰτ €οποτοπ «πω, ιπἰτ άοπ Ττοππεϋϋοπεποεἰτεοι·π

νοτοἱπππτππἔοπ Με:: ὸἱο ἰΙιποπ ἔοοἰἔποτ οτεοποἱποπ‹ὶο Απ; σ” ποποπ
θι·άπππ;; «Με Ρο€τοπατενοτπᾶΙτπἰεοο και €ι·οπ'οπ, σποτ ὶπι ΜοπΒοΙ οἰποι·

Ύοκοἱπἱ€ππΒ Ππ·ο ποεϋΒΙἰοποπ Απιτϋ,Β·ο επ ετοΙΙοπ.

Ύνοππ οἱπ νοτἔἰοἰοπ :κι Εππόο Εοιπππ, πο Μ! 2411 σΙοπιεοΙΒοπ πω

θοποπιπϊ8ππΒ πω· ἔοἱειΙἰοποπ ΟΒοι·οπ οἰπππποΙοπ πω! εο!πιΜ Φο Ιοτιτοι·ο
Μπιτ ννοι·ποπ Μ, νἱι·‹! «Πο ΙἰϋπἱΒΙὶοΙιο Βοπίοι·ππο οππο Ψοἱτοι·οε οπ
ποπιποπ εΗΜ'οπ, πο” Με ΑΜκοιπιποπ που νοι·ί'οπεππΒ πὶοΜ οπΩΒοΒοπ ππά
όπου πωπω» πω πιιοΜιπΜΒο ΒπττἰοΜππ€ πω· Ρατι·οππωιιστοπ Βοοϊο!ιοι·Ι:
Μ. Επι ειοΙπποε ΑΜτοιππιοπ Μα! παπι δ. 18 Ι. ο. οππο Ι'οι·ποι·οπ Απ
επιπά »Μπέκ ννοι·άοπ Εϋπποπ.

ή Βοεοτι, ωιοπωω Με Ζοι·ιποΙΙπππ νοπ θππ«Μϋοποπ ππά «Πο Βι·ϋπτΙππε ποποι·
ΑπεΙοι!οΙππεοπ, ν. 3. Ιππιπιι· 18413 (0.6. 1846. Μ. 2535. 8. 25, πο1 Ψορ2, ΙΩι·οποπ
ππά Εποι·οοΜ Μ ποπ Ρι·οιιεε. 8$οπτοπ, ΙΜ. Π. 5. 2'78).

η ΠΙοτποοπ πω Μο ΑΜοΒι·οΠιιιπ,ε ο" 'Ι'τοπποτϋοΒο “κι Πγροτποποππποπο, πο

ννΙο «Ιοι·οπ Ποποττι·πεππ,; ΜΕ οΙπ επάοι·οε Ι·`οΠιππ πω! Μο Βοι·ΙσπϋειτπΒ ω ΜΜΜ
ΠτοΙο τω· «Πο ΤτοπππϋοΜοι·ννοι·ποτ Μ πΙ!οπ Ρ5ΙΙοπ πετ πππ εοεοποποπ, ννοππ ιπ
νοι· «Πο οπΙ° ω» ΜεπιοιπΜ·Ιποπ θι·ιιππετϋοΒο Ι:Μ'τοπάοπ, σποτ 1π ΒποΙωΙοπτ επί
πωπω ΒοοΜ ιπ οπωοΜοποοπ Απέοποπ πω! Ι.οΜ:ιιπΒοπ, ννοΙοπο ιΠο Μπιτ: Μ'οπτ
Ηοποι· Ι.οιειοπ ποποιι, οϋπεοπΙΙοεεΙΜι πω· πω: ποπ: ΘοπιοὶπΔο-, ΙΩτοποπ-, Ποπ· ω"
ΒοπιιΙνοι·ππππο οπτεπι·Ιπ,εοπποπ, οπο: εοπετὶἔοπ θοι·ροι·οϋοπε- ππά Βοο1οποιεΙπποπ
ποΕπΜν οπο: Ιπτοι·ΕπιππΞεοΙι νοι·Πιο1Ιτ Ωω!.

ε) Βεὶ που ΒοΒιιΙΙτυπε επϋποοπ πποποι· ποπ ΟοπΩι·οποπτοπτοπ Μ» Με εοπετ Βο
0ιοΙΙΙπτοπ (ποπιοπτΙΙοπ «Πο ΚΙι·ο!ιο, Ηοι·ι·ο, 8οπιιΙο, θοπιοΙππο) ιπ1τΠιι·οπ Ει·ΚΠι·ιιποοπ
οπο" ννεπΙοπ.

80*



468 Ρι·επεε επ: Μ1π.-Ει·Ιεεε ν. 21. Απ. 1860 Με: Ρε1ι·οπε1ε πει Ρει·ιεΙΙιι·απαεπ.

ΗΜ ειπε νει·εἰπῖεππε όει· Βε11ιεἱ1ἰΒ1επ·ιιἰε1ι1 ε1ε1ηιείαπόεπ, πιο ια
παπα όεππ ειπε Ει·1ιΙέα·απΒ όει· Βε1ετ11επεπ θεει·επ ΙΙΙιει· όεπ Βατιναι·ί παπι

Βεπα1ιι·πππειι1απε νει· όεεεεπ ΡεετεεωαπΒ ικα ει·ΒΜεπ, όππιἰτ όιε Κϋπἰ8
ΠεΙιε Βε8ἱειαπΒ ἱπ όεπ 8ιππό πεεετικ εκατό, απ Πιι·ει· ΠπτεεπεἰόαπΒ όἱε
εἰεπ ν1όει·ερι·εε!ιεπόεπ Απιι·όΒε όει· 1πτει·εεεεπτεπ αιιει·ε1οπεπό επ πε

αι·11ιε11επ.

Βε εἰπ ιιι·οεεει· 'ΕΜΗ όει· Ρε1ι·οπαΜπε1επ πει επί Πἱεπε1ε οόει·
επόει·ε ιπ ΗαπόΙαππεπ Βεπτε1ιεπόε Ι.εΞεταππεπ επιπε1τία!ιι·επ 1εεετ, πο πιαεπ
1πεεννε1τ όιε ΐοι·επ1ιι·Μ όει· 58. 18 από 14 όεπ θεεετεεε νοιπ 3. όπιιππι·

18451) Βεοϋπεπτετ π·ει·όεπ. Ιπεπεεοπόει·ε απο: Βειππιτ εε όπιπα1' απ,
όπειε απ1ει· πΠεπ Ππιεπῖπόεπ όἰε πποΜιπΜΒε Πτ1'αΙΙαπε όει· Ρετωππω
1πετεπ Βεπ1ε|ιει·1, όπεε όππιἱτ εἰπε ιπό81ιεπετ ε1π1”πεπε Απ; όει· Ει·1ιε!ιαπε
όει·εεΙ1ιεπ ια νειΜπόαπ8 8ε1ιι·ιιοΜ από όεεε όΕε πϋπι1Βε νοι·1ιε1ιι·απε
πεπεπ όιε Πεπει·ΒϋιόαπΒ ε1απε1πει· 'Ι'ι·εππε1αεΒε απ νει·81ειεπε ααι επ
όει·επ Βειι·ο1Τεπ από.

Μ νει·ετε!ι1 εἰε1ι ϋΙιιἱΒεπε νοπ εε11ιετ, όπεε όἱε 1ιε1 όει· ΒεΒπ1ἱταπ€
επτε1επεπόεπ από όαι·επ ειπε νει·εἰπΒπι·απΒ όει· Βει1ιει11πτεπ πα:Μ πα

Ιιεεεἰιἰἔεπόεπ Βιι·ειτ1€πε11επ πω» Με Επιετεπε, όεπ Πιπ1'επε από όἱε Α"
όει· Ρπτιοαπιει·εεΜε από Επειεπ παίο18ε 55. 577, 709 από 710 πι. 11.
ΤΜ. Π. Α. 11.41" εοννιε 5. ?Ο όεπ θεεεωεπ νοιπ 3. όεπαπι· 1845 όει·
ι·ἱε1ιτει·1ἱε|ιεπ Βπτεε1ιειόαπε; νοι·επεεπεΙ1επ εἰπό, από όεεε ια ό1εεει· Βε

ιιιε1ιππιι παι· ιιι όι·Ιππεπόεπ ?Νεα ειπ Ιπτει·1ιπ1Μπαιπ όαι·επ όεπ Βε8α1ἱ
ι·ππεειι1επ @Μπασκετ ενει·όειι όπι1”. Βει·11π, όεπ 21. Λαμια 18170.

Βια· Μὶπἱετει· Για· όἱε ΙεπόινἰιτπεεππίιΙἰεπεπ ΑππεΙεπεπΙιει€επ.

θεια' Με ΡιῖεΙεΙει·.

1) θ. 18 π. π. Ο. πεει1πιππ: ,,8οΙ11ε ΜΗ ε1πει· νει·11ιε11απ;; νοπ Εππό- Με:
ΒιιπππόΙειιε1επ οόει· επόει·επ ιιι ΒαπόΙαπεεπ πεπτε1ιεπόεπ Ι.ε1ε1απεεπ ιιιιε1ι όεπι π”
δ. 11! πεετ1ιπιπιεπ νετΙιόΙ1π1εεε όεπ Ειιιππεινει·ιπε εόει· Ι·`1όεπεπι·παπιε ό1ε παππ

ΜΜπε Βι·1'ϋΙΙιια8 ό1εεει· νει·ρ111επταπΒεπ πω» πειιϋπεπό ι_χεε1επει·τ πω», επ ιπαεεεπ
ό!ε Βεεόπει· όει· εΕπιεΙπεπ 'ΓΙιεΠε όεπ θι·απόειϋεπε - νει!ιε!ιαΙι11επ όει· πω" Πιπεπ
πα 1ι·ε11'επόεπ Αππα;Ιειεπαιη; - @όει· επόει·π Με πο1ΙιινεπόΙἔ πει ει·πεΙιεπόεπ νει·
ι1ιειΙιιπμειτ ε1ε1ι ιιπτει·υνει·1'επ. Ιπ εο!επεπ Ι·'ιι!Ιεπ Μπα ό!ε @Με νεηι111εΜιιππ
"Με Μπακ '1'πε11ε11ιοΒε ειιεεεπ11εεε11εΙι πα1'ει1επτ ινει·όεπ. Νεο πω" εεεεπεπειι,
"εαπ όιε Β1επετε εόει· Ι..εΙειαπεεπ Παει· Μπακ· ππεΙι απιπε1Ηπιι· Μπό.“

8. Μ: ,,Κιιππ Με ππεΙιΙιαΙιηιε Ει1'ϋ11απε όει· Υεηιπ1εΜαπι; ια ΠΙεπετεπ οόει·
επόει·επ 11ε1ειιιαμεπ (δ. 13) ενεόει· όαι·επ ειπε νει·1Ιιε11απέ πιά Με ε1ππεΙπειι
Τι·εππε1ϋεπε, ασεπ όπόαιεΙι Β·εειεΙιειτ ενει·όεπ, όεπ ό!ε νει·ρ1ΙΞε1ιταπΒ ε1πειπ όει·
'1'ΙιεΙΜϋεΙιε ειιεεε1ι11εεε11επ εα1'ειΙεετ από, εε ιπαεε όιε νει·ρ111εΜαπις Ια Β1επετε
πάει· Εε1ετιιιιεεπ απόει·ει· Απ, οόει· 1π ε1ιιε 0εΙόεπ,πεπε νει·π·ππόε18 από όει·επ νει·
11ιε1!απε παεΙι όει· νοι·εεπι·ιΕτ όεπ 8. 12 πεπιιι·Ια ννει·όεπ.“
,,Ψεε απε1ι ό1ειεπ Βεε11ιιιιπαπε;επ νοπ όεπ Βεε1ιπειπ όει· ε1πιε1πεπ Τπε1Ιε1ϋεπε

,ςεΙε1ετε8 ενειόεπ πω", κι παι· Βεεεπεπ'απε όει· πεπίπ11επόεπ Β1επετε εόει· Εω
ε1απεεπ ια νει·πιεπόεπ. 81πό Με Βιεπειε παει· Ι.ε1ε1απΒεπ παι· όεππ ια πεεε1ιεό”ειι,
ενεππ Με νοπ όεπ πωπω 8ειπε1ιπιππι νεηι111επτετεπ απει·ποιιιπιεπ ινει·όεπ, επ
Ιιειιπεπ ό1εεε Ιι1ει·πα πεπεπ Πεπει·ινειεαπε όεπ "τα όεπ ΒεεΜει·π όει· 'Ι'πε1ΙειαεΒε
ια Ιειετεπόεπ Βι·εαπεε επεεΙιεΙτεπ ινει·όεπ.··
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2. 1Π1ιι1οτει·1π1ποποιηπ ποια 18. Ποποπιιαοι· Ι880
πιο ππα1εααι·πετΙ1οαεπ πωπω όει· Ιαόεπ αειι·εό'επό.

Δια 1. Με". ν. ό. αππεπ ε1εα 226 _|ιϊόί.ιεΙιε δαπαροοεα-θ'επιείπόεπ
επ όοπ δ1πα1επ1ἱπἱε1ετἱππι πια όει· παω αιπ ΑααΠίε νει·εοα1εόεπει· Βε
εοαννει·όεπ ;;ενναπό1:. Πει· απ1ει·ιπ 18. Πονειπαει· όαι·αα1' ει·;;απαεπε Βε
.ι·αΙιεία όει· Βεεεοι·1-ΜΕπιε1ει· Μπακ Με ΜΜΕ:
Πειπ νοι·εταπό . . . ννἱι·ό α1ει·όαι·εα Γο18επόεε ει·ο11'πε1: Πα: Βε

εοαννει·όεπ πω· Ααεεεα11εεεαπε όει· .1αόεπ νοπ Ααεααιιπα όει· ε1ῖιπόἱεοαεπ
Βεοα1ε από όει· Υει·ινπΙταπΒ όεε 0ι·τεεοαα1-Αππεε απαεπ όαι·οα όιε θα·
οαΙει·ειαιεεε αεε Μἱπἱετει·ε όεε Ιππει·π νοιπ 16. Γεαι·αι· ν. ό. από δ. Πε
αι·ααι· ό. ό. απο Βι·Ιεό18απα ει·ααΠεπ. Ια Βε1ι·ε11 όει· αεππ1ι·πετεπ Ζα

αιεεαπΒ όει· .1αόεπ :να όεπ ο11'επ111οαεπ Αειπ1:ει·π παει·αααρ1:, ἱπεαεεοπόει·ε

πα όεπ ι·ιοατει·1ιοαοπ, πόιπἱπἱεττπανεπ από Πεαι·-Αειπ1ει·π, εο απο :να όεπεπ
1πι Βαπαιεα, ματ όιε Βιοπιει·εαιει·απα; νοπ όεπι θι·απόεπ1πε ειπε, όπεε όἱε

Ζαπαπ81ιοααε1τ 611”επτ11οαει· Αειπ1ει· τα παω... 8ιαπτεαπΒεαοι·1Βε πἰοατ
ιπεαι· παπα όοπ όαι·οα όιε νει·1'αεεαπΒε-Πιααπόε πα1'αεαοαεπεπ Μεταπ

ιπαπΒεπ απ Θ. 2 όεε θεεετεεε νοιπ 23. .ΜΕ 1847, εοπόει·π παι· ποσα
παπα όει· νει·Γαεεαπ8ε-Πτααπόε εεΙαε1, παπιεπ1Ποα παπα όεπ Αι·111τε1π ό,

12. 14 όει·εεΙαεπ ιια αειιτιαεΠεπ απ. Σα ννεΙοαει· εἱπεε1πεπ όεπ .Τιιόεπ
αιεαει· ποσα νει·εοαΙοεεεπ Βεννεεεπεπ (αιτε8οι·ιο νοπ Αειπ1ει·π εἱε 1π θε
ιπαεεαε1τ όἱεεεε θι·απόεα1πεε απατα; παππ1πεεεπ, νν1ι·ό, _ι

ε παπα Απαιεε

από Βεόαι·1'πιεε, πϊιαει· ει·ννοεςεπ ννει·όεπ. Πει· ο1ι·οα!αι·ει·1ιιεε όει· ΜΜ
ε1ει·ἱεπ αιι- ΗαπόεΙ από όἱε Ιαπόενιι·ταεοαα1ι11οαεπ ΑπΒεΙεΒεπαεἱτεπ νοιπ
θ. θαοαει· 1852, αετι·ε1Τεπό όἱε αε1 όει· ΖααιεεαπΒ ποια Γε1όιπεεεει·
Βπαιπεπ ῇαόἰεοαεπ ΒΙενεπ πα πιποαεπόο Βεό1πέαπα, π.: παεεει· Καπί:

αεεε1πι ννοι·όεπ. Πει· Αατι·αε επί Ηει·ε1ε1Ιππ.·.; όεπ οινιΙι·εοατΙ1οαεπ Ε11'εοτε
όει· ιαό1εοα-ενποεοεα1επ Τι·αααπ8 1ετ και· Βειαοαεἱοατἱἔαπα πἱοατ ἔεεἱἔπε1,
όπ όιε αεπαα1ιεαεπ Ψοι·εοαι·11'τεπ όεε θεεεωεε νοιπ 23. .ΜΗ 1847, ννε1οαε
παι· όει· ναι· όειπ Βἱοατει· ει·1'ο1Βεπόεπ Βαεεε:αΙ1εεαπ8 1αό1εοαει· Βι·ααηιαοι·ε
όεπ ααι·πει·Ι1ααεπ Βεοατε-Ε11εο1 αε11επεπ, Με όει· νει·1'ιιεεαπε πἱοατ ννἱόει·
ερι·εοαεπό, ἰπ 1οι·τόππει·πόει· θα11ϊΒαειτ ετεαεπ από πιο ιαι·ει· Λααπόει·ππ8
πιπ πο ννεπἱ8ει· ἔοεοατΜεπ ενει·όεπ απο, Με ειπα 1αι·ε Ζανεοαόιεπ11οααο1τ
από Πποπιαεαι·11οααειτ αενν·παι·τ αατ. Με όἱε αενναπεοατε Βει·αοαε1οαπ
παπ8· ε1πεε!πει· Μπακ» Ε'ε1ει·1.επε αει 81ι·π1'Βε1'ππΒεπεπ ῇαόἱεοαεπ θαια
αεπε από Πεαει·τι·ιι€απ8 όει· 8εε1εοι·εε ααετ 1ετι1ει·ε απ 3ααιωαε ΒεΙἱΒἱοπε
1εαι·ει· αετι·Επ'1, σο Μ αε1π Βεόεπαεπ Βε1'απόεπ ννοι·όεπ. όει· ννεεεπ όει·
θετει·1'εειτοΒο αει·εαιι αεετεαοιιόεπ ι·ε8Ιειπεπται·ἱεοαεπ Βεεπιππιππ8 εἱπε
ννεπει·ε Ααεόεαπαπ8 επί όπε 3ααιω.ε αΐεπ]οαι·ε- από νει·εϋαπαππείεε1
νοιπ 25. .Με ν. ό. πιο αεαεπ. πω. ινεπα;ει· "Με εἰπ Απειππό οα,
ιια ;;εετεπεπ, όπεε όἱε 1αόιεοαεπ 81ι·πα.ιείαπεεπεπ ααει·πΙα πιο ειπα θεΙεπεπ
επι απόοτ, απτει· όιε πω» οιπεε 1αόιεοαεπ Βε1αποπεΙεαι·ει·ε Β·εετε111 από
όεια Ι.επειει·π όιε Πε1ταπ8 όει· 8ειπεἱπεοααίτΙἰοαεπ Απόαοατεαααππεπ όει·

1αό1εοαεπ Βιι·Ε11ιπαε, παπα Πιπεταπόεπ παπα εεε1εοι·βει·1εοαε Βεερι·εοααπΒεπ
απ: όεπεεΙαεπ 1“ι·ε1Βε1πεεεπ ννει·όεπ. Αααα 1π όιεεει· Βειαεαιιπα ειπό όἱε
ετ1οι·όετ1ιοαεπ Βἱπ1εααπἔεπ Βε1το11'επ ανοι·όεπ. Πεαι·18επε .πω αεπιει·ατ,
όαεε εοαοπ αἰεαει· όπ. να εἱπ 1αό1εοαει· Βε1181οπε!εαι·ει· απ. πια (ατε
αε1'από από επι. ααι· Πεαει·πααπιε όει· 8εε1εοι·Βε παει· ό1ειαό1εοαεπ 81:81'

Ι



470 Ρι·ειι" ειπ Μιιι.-Βειοι·. ν. 18. Ν". 1880 ϋΙιει· Με ιιϋι·ιι;ει·Ι. Βει:1ιτε άει· δω!ειι.

Ηιι€ε 1ιετειτ ει·Ηιιι·το, Με Ει·1ειιΒιιιιιε 1ιιει·ειι Ιιει·είωι11ιΒ ει·11ιει1τ_νοι·άειι
181. Πιι€εΒειι Μ; όει· Αιιτι·εις ιιιιΕ Βε1'ι·ειιιιιι.; άει· βι11εο1ιειι ΒιιΒΒἱιιει· ωιι1
0ιιιι1οτειι νοπ οοιιιιιιιιιιιιΙ-ΑΒΒιιΒειι πω· θεννι11ιι·ιιιιι; ωεω εεειΒιιε1. Πιο
ΒεΒΠιιε1ἱἔιιιιΒειι, κ1ει·ειι Αιιει1ε1ιιιιιιι€ επι( «Πε 1116ίεο1ιειι Οιι1τιιε-Βειιιιιτειι

€είοι·ι1ει·ι Μιά, πιιπ! ι1ω·ο1ι ερεοιεΙΙε εεεεωιε|ιε ΒεετἱιιιιιιιιιιΒειι πω· ι1ειι
81ιιε1ε1ιειιιιι1ειι, Βεπιε1ιειιι1ιε|ι όεπ θειεΠιε!ιειι, [.ε1ιι·ει·ιι ιιιι11Κιι·ε!ιειι
ι1ιειιει·ιι άει· Βιιιιάσεωι·ο1ιειι 1ιεινιΙΙ181. Ζιι ι11εεειι Κιι1ε8οι·ιεειι εε1ισι·ειι
ιΠε 11ιι1ιεε!ιειι θιι11:ιεΙιειιιιι1ειι "ω... ειε 1ιιι!ιειι όιιΙιει· Ιιε1ιιειι εεεει·ιι1ιο!ιειι
Αιιερι·ιιε!ι ειιΕ 81εἱε1ιε νοι·ι·εε1ιτε, πω! εε Βιιιιιι εἱιι ιιοΙε1ιει· ιιιιιιιειιι1ΠοΙι
ιιιιο!ι ειπ «Μπι ω. 12 άει· νει·1ειεειιιι€ειιι·Κιιιιόε ιιΜιι 1ιει·8εΙε11ετ κινει·ι1ειι,
:Μι εε ειο1ι |ιἰει·Ιιει ω.. ιιιιι ιιΙΙΒειιιειιιε 1ιιιι·Βει·Ιιε1ιε Βεε1ιω 1ιιιιιόε11. Πι
Βειπιε πιω” ι1ιε Βείοι·πι όει· άϋόιεε1ιειι Ε1ι1εε!ειεΕιιιι€ ιιπ «Πε Β1ιιιι1ε-Βε¦ἱε
τα” ιιιιτ Ει·ννϋΒιιιι€ειι Με: όιε 1εΒιιιΙιιι.ινε ΒεειιΙιι·ιιιιε ‹ὶεε θεεειιαιιιιι·1εε
ἰιεεεἰιιῖίιἰἔὑ. Ψειιιι ίει·ιιει· ι1ει· Αιιτι·ιι€ Βεε1;εΙΙτ Μιά, άειιι11ε ε!ιι·ιε1.1ἱο1ιε
Πι·ισιε1ιιιιι€ ιιιιε!ιεΙιεΙιει·. ιιιι1 ο1ιι·1ετΙιοΙιειι νιιιωι ει·πειι€1ει· Κ1ιιι1ει· ιιιι11εο|ιει·
ΜΜΜ· ιιιιοι·όιιειιόειι δ. 843, ΤΠ. 2, ΤΜ. Π. Με Α118ειιιειιιειι Ι.ιιιιόι·εο!ι1ε
ειιίειι!ιεΙιειι, εε Ιιει1; εἱεΙι ειναι· ΜΒΜ: εἱιι «1ι·ΜΒειιόεε ιιι·ιιΜιεε!ιεε Βε
ι1ϋι·ίιιιεε ιιοο!ι ιιιε!ιτ Ιιει·ιιιιεεεε1ε1Ι1:, 11ο πω· ιιι ω.. νει·ειιικε1τ.ειι Ι1'εΙΙειι
Με Αιιενειιόιιιι€ άει· εεόιιοΜειι νοι·ειο1ιι·ϊί1: επι Βεεε!ιιινει·ι1ειι ;;είϋ1ιι·τ 1ιιι1.
Ιιιι1εεεειι Μπι ιΠε Βεννϋιιιιο!ιτε ΑΙιειιτ!ει·ιιιιε Με εεειΒιιε1ει· νει·ειι1ιιεειιιι€
ἱιι ιιΞι11ιει·ο Βι·νν21Βιιιι€ Βεισο8ειι ννει·ι1ειι. Ψεε ι1ειι Αιιτι·ιιιι· πω' Αιιε!ιιΙι1ιιιιε
11Μιεε!ιει· 1..ε!ιι·ει· ιι

ι

όεπ επιι11ιε1ιειι θειιιἰιιιιτἱειι 1ιετι·ι111ε, 80 ενιι·ι1 Ιιε

ιιιει·1ι1:, Μ” εε1ιοιι ]ε1:1, ιιιιο!ι ι1ειι 1ιεε1ε1ιειιι1ειι Βεειτ1ιιιιιιιιιι€ειι, 5ϋι1ιεε1ιε
Βο!ιιιΙιιιιιτε-Αεριι·ειιιτειι Με Ηοερι1ειι1ειι επι ι1ειιι Πιιτει·ι·ιοΙιτ άει· 8ε1ιιι!!εΙιι·ει·
Βειιι1ιιιιι·ιειι, από, ενειιιι οιο ι1ειι νοι·8εεεω·ιεΙιειιειι θω·ειι αΙιειιΙνιι·ειι, ιιιιι:1ι
επ ι1ειι Α1ι1τιιι·ιειι1ειι-Ρι·ϋίιιιι€ειι άει· Βειιιιιιω·ιειι ειιεε1ιιεεειι κνει·ι1ειι 11ϋιιιιειι.

Πε!ιι·ι8ειιε ε1εΙιτ Με Ει·ι·1ε1ι1ιιιιε 1ιειιοιιι1ετει· _ιιι.ιεεεω Βειιιιιιιιι·ιειι «Μι
διιι1ειι τω. πω! Μιά ἀἱε 11ιιιιιΠοΙιε Γϋι·ι1ει·ιιιιε ιιο1ο!ιει· ΑιιειιιΠειι νοπ
8τειιι1ενεεειι ιιιιεΙι Με νοι· ..Με νει·ειιετ ενει·ι1ειι. Πειιι Αιιτι·ιι€ε ευά11ε!ι πω'
ενει1ει·ε 1ε8ἰε!ιι1ἱνε Αιιεϊϋ1ιι·ιιιιε Με δ

.

62 «Με θεεε1τεε νοιιι 23. ΜΗ
1841. 1ιετι·ε1Τειιι1 61ο ΒεΙἱΒἱοιιε-ΒἰιιτἰοΙι1ιιιιΒειι ἱιι ΒγιιιιΒοΒειι-θειιιειιιόειι
ιιιι11εΙε ΒεεεΙιιιι€ ειιιει· Ζινιιιι€ε-ΤΙιει!ιιιι1ιιιιε επι :1ιεεειι Βιιιι·ιεΜιιτιεειι,
1ιιιιιιι ε1ιειιίιιΙΙει ιιιο1ι1: ετιιτ18εεε!ιειι ενει·ι1ειι, ι1ει εἱιι €εεε1$1ιο1ιει· Αε1 άει·

1ιειιιι1ι·ιι€τειι Αι·τ ειιιειι ιιιιο1ι Απ. 15 άει· νει·ΐεεειιιιΒε-ΌιΕιιιιάε ιιιιιιιΙειεεϊΒειι
Βιιιει·ι1ϊ Με διιιιι1εει ιιι Με 1ιιιιει·ιι Αιι€ε1εΒειι|ιε1τειι ι1ει·]ϋτ)1εο1ιειι Βε1ἱΒἱοιιιι
θεεε1ΙεοΙιεΠειι ιιι εἱε!ι ιιοΜιεεεειι ννϋι·ι1ε . . .. Βει·ΙΙιι, 13. Νον1ιι·. 1860.
Πει· .1ιιειιιιιιιιιιε1ει· (με.) δ'ϊοποπε; άει· Μιιιιετει· όει· μια!. Πιιτει·ι·ιο1ι1ε

ωι:1 Μει1ιοιιιιιΙ-Αιι€εΙεεειιΙιειτειι (με.) νοπ Βε!!ιπιπππ-Πο!Μεβ άει·
Μιιιιε1ει· :Με Ιιιιιει·ιι (με.) θι·ειΕ νοπ δσ|ιωετόπ.
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4. Ψαι·κοαιαοι·Ε.

Ναοατι·ϋΒο πα ασια πια! Με θοανεαΜοα νοια 8. Αρτ!! 1857
Μεα8!!ο!ιεα Αοτεαε!αα!πεα.
Πα!. .4π·Μυ Μ. ν!. μια. 398.)

ε. Μο!εω·οΙααΙιππία απΙαοΠαωι Με: Κ. Βα$!ω·ιαιαε και! Ματια
ΒΙαο!ιο1' νοπ ΙΙαπωι!παι·8 Με Βοαι·ο!!' «Με ΒεμεΙιιιι8 Μαι·
Ψοι·ΙιαΙω!εαο «Με ΜΜΜ: στη· αιεπΙισΙΙααΙιωι Καππα.

Πα!. .ΜΜΜ Μ. ν!. μια. 406.)

Ϊ. Ρίι·αατ!εαεεετεαα8.

1) Ηἰαε!ο!π!!οα Με Ααερι·αοαε Με Βἱεοαο!'ε αια' Με νοι·Ιε!!ιααΒ
νοα Κἱτοαεαρῖταααεα αι Με Κ. Βεε!οι·ααΒ Βεαοαμ, Μο!! κα!! ι!ειαεο!!αεα
πα νει·εα!ατ!!Βεα.
Κε πιατα! πα ι!!εεεια Βε!ιαί Με! αεα Μααο!αεα Ρα·ϋαι!εα Νεοαίοι·

εο!ιααΒ Μπα· Με Βοο!πεατο! ΒοααΙιεα αατ! Με !Σηε·οϋα!εε εια· θι·ααι!!αΒε
Μάταια:: Ύοτααα·!!ααἔεα ΒειααοΜ α·οι·‹!εα.

Σ) !)!ο_ζεα!μα Ρ!'ι·ϋαι!εα, ννο!ο!ιε !α Γο!!;ο Μα· ε!αεα!ε!!εαι!εα ναι·

ε!ϊια!!!αααε αει· ΜεοΜ!!!οαεα Οο!!αται· εααε!ιαία!!εα, σνακ! Μα· ΒἰεοαοΕ

Με! νετ!εἰαοα- ααα Μενοα 8!είο!ιαο!!!,8 α!!! Μα· Ποατεαιτ!αοἱ!ααΒ «Με Κ.

Βειςἱοταα8 ααι· Βε!!ααατιααα!ιααε !α Μπα Βεε!ει·αα8εοι·Βαα Ααεε!Βο ιαεο!ιεα.

Κα!!ε ίαα«α·Ιια!α εἱαει· Για! νοα Μο! ννοο!ιοα Βο!τεαε αει· Κ. Βε
ε!ει·ααΒ 8!α;οα Μια αειι·εαοααοα (Μει!!ο!ιεα !α !:ατ8οι·Ι!ο!ιοι· Μαι· αο!!τ!εο!αα·
Βεεἰοαααε Μα Ααετεαα! οι·αο!πια παπ!. Μια! αει· Βἰεοαο!' Μο !αναετ!!αι·
Με!!! ΜΜΕ νοι·αοααιοα !αεεοα, Με Με Με οι·αο!αεαε Ααεταα‹! νοα Μα· Κ.
Βεα!ει·αα8 Με ΜΒΜ: ια·Εααατ Μ.

θ
»
) ΙΜ αοα]εα!Βοα Ρίι·ί!ατ!εα, ΜΜΜ!» Μπα Κ. Ρα$ι·οαα!α νει·α!ε!!ωα,

Με!! Βε!αε Μαῇεετατ Μ:: ΠΜ;; ει·αοααοα αατ! Μα· Βἱεοαοϊ ααΐ Βοεο!ιε!τεαε
Ρι·αεοα!ατίοα απ!! σααοα!εο!αα· Κοτεσ:ατ!ίτ !αεατα!ι·οα.

ΙΙ. Ρι·α!'ααμα.

!) Η: Με Ααίαα!ια·α: Ια Με. Ρι·Ιοετοι·εοαι!ααι·.
Π” Βου!!! Με Βἰεοαοϊε, Με Καααα!αίοα Μα· Ταεο!οΜε τα· Με

ΑαΓαα!ιααι ἰα Με Ρτ!εετει·εεα!!ααι· θα!" νοα Ηπα σ.ααεατ!α!αοααοα ααα κα
!είαιαι!εαι!εα Ρια!'αα€ πα αατει·ετε!!οα. !'α!!ε αει·εε!!ιο Μετα Με αεετε!α:α:!ε
αοαι!εια!εοαε Βαα!αερι·Μααε Μπακ :αεαι ΒεαΜιαεα ννο!!τε, να!! ααει·Ι:ααατ.
[Πε Ζα!εεεααε πα ι!!ιεεει· Ρι·αΕαα8 Με!! Μα· ΒΙεο!ιο!' Μπα· Αα(!ει·εαι

ι!ανοα αα!ιαα8!ε παιιαααα, ι!αεε Με Κααα!ι!ατεα νοα Μπα !α Μι· !)!6οοεα
αεεεε!ιοαι!εα !!ιεο!ο8ἱεα!ι-ανίεεεαεο!αιί!!!α!ιοα Βε!ιτ!τϋι·ροι·

- Μα· !κα!!ιο!!εοα
!!ιεοΙοἔἱεααεα Γααα!τατ !α Τα!»!αε;εα - Ζεα.αα!εεε σα!! Με αατ Πίσω
ει·εταααιαιε α!και!εααεο!ιο Βοα!αεερτϋίααα ααα πω» Πα·ο ΜΜΜ!!! Τααα!8
και αεἱατἱαἔοα; ααα!! Μεε Με Ια Βαι·εω·Ι!ο!ιοι· αια! ρο!Μεο!πα· Βεεἱεααα8
Μα· Βαα!οι·ααέ αἱο!ιτ πα Ααεετε!!ααΒαα Αα!εεε φατσα.

2
) Η: Μεαα!!!νο ΔαεωΙΙαα;;.
ΒΒεαεο Μια! Με Βου!!! Με ΒΙεο!ιο!'ε, Με (Μετ.!!οαεα, ααοαΜαα Με

ααε!ι!!!”ενε!εε απ! 8εε!εοι·€ε‹!ἰεαετ νει·ενοαι!ατ κνοι·όεα, αα- τ!ε!!α!τ!νε Πακετ

α·αΒαα8 νοα !(!ι·ο!ιοαΜατετα εο!!απε!ααα!!ε πα αι·αϊοα, ααει·Κααα!:. Βο!αει·
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Μι:ιοπτιιτ ποιπ Κππιπ ιπτ οπ, πι:: πιο Ηποππτποπ:ποιποπ εππτοποπποπ ποιπο
ππτιποποπ Ει·πο::::π::ππι·ο«:πτο ππι· :νω.:ιππι ποι· πω.: πππιιποπ πιο ιιππ
ποπ, νο:·ποπ::ιτοπ, πιοποι· Ριιιιππἔ οιποπ Οοπ:ιπιππιι:· ::πννοπποι: πιο Ιππποπ.

Π!. Βιποιοιιπι:ι·ποι·ιοπτππ:::·ποιτ πι." πιο θοιπτΙιοποπ.
Βοι· Βιποποι ννιι·π πιο πι:·οι:ιιοπο θοι·ιοπτπππι·ποιτ πι." πιο :ποποπ

ποιειιΒιιοπ ιπι·οι· ι:ι·ιοπτοι·ιιοποπ: Απιι”ιιι::·ππος πππ ιιοι·ντπιτππΒ ιπ:·οι· πω.
ποποπ Αοιπτοι· πι:τοι· νο.ιπ.πι ποπ οπποι:ιποποπ Βοοιιι·ποπ «ιππιιποπ. πππ
πτοιιτ ππ πιοποπ: Βοππι` οιπ ιιι:·οπιιοποπ ποποπ:: π:: ποιποπ: Βιτπ ποι'.
Βιο πιιποι·οπ Βοπτιπ:πιππποπ ιιποι· πιο Α” πππ Ψοιπο ποι· ΑππππππΒ

πιοποι· Ποι·ιοπτππ«::·ποιτ νιο:·ποπ ιιπ ννοιτοι·οπ Βοποπιποπ :πιτ ποι· Κ. Μπιο
:·ππ;; Βο:·οποιτ πππ ..πιο πιοποι πιο Βοπτιπ:π:ππποπ ποι· Κ. Β::ιο:·ιποποι:
Βοοιοι·πποποπτποπιιοππππο νοπ: 30. Μπι: 1852, πιο.» 4-7 πιιπ: Αππι:Ιτ
οιπ ποπι::οπ.

Ν. θοιπτιιοπο Βιιππ::8ππππτι:ιτοπ.
Πιο Βιιππ::πππππτπιτοπ (Ποπνιοτο) Επι· ποτποιιποπο «:οιπ::οιο π: Επιπ

Βοπ, Βοττννοιι πππ 'Γιιπιπποπ πτοποπ ποπιιπιιοπ ποι· Ηοππο:·ππππο ππτο:·

ποι· [ιοιτππΒ πππ Απιπιοπτ ποπ Βιποποιπ. Ιπποιοι·π πιο ΖιιΒιιππο πιοποι·

Ιππτιτπτο ποπ Ππτοι·ι·ιοπτ ι:π ποιππτπτ:ιππιποπ πτι.:ι:τιιοποι: 8τππιοποππτοιτοι:

οι·π::ιτο::, πτοποπ πιο, πιοιοι: ποπ ι:πποι·π Βοπιιιοι·π, ππτοι· ποπ πιο πιοπο

Βτππιο::«:ππτ::ιτοι: ποιτοπποπ θιοποτποπ πππ ποπ: πιο πιοποΙποπ νοι·ποποι::·ιο
ποποπ Εοπ:·ι:ιππ. ποποπ ιοτιιτοι·οπ πω: ποποπ: ποπ Οππ:οπτοπ ποπ Βι
ποποι'π οιπποποιτ, πο πιο ιππ: πτοτπ ππποι:οπ:π:οπ πιοιπτ, ιιποι· [.οιτ:ιππ
πππ ποιτποπἔ ποι· δτππιοπ ππ πιοποι: Αππτπιτοπ ποιπο ποποππο:·οπ Ψιιπποπο
πππ Βοπ:ο:·ππ::.ποπ ποιτοππ πεπ π:::οποπ.
Ζπ πιοποιπ Βοππι'ο ποτ πο:·ποιπο πιο Βοίπππιππ, νιπιιπτιοπο:: νοι·ππποπιπο::

πππ ποπ ποπ Ρ:·ιιιππποι: οιποπ Οοπ:π:ιππιιι· πποπεοπποπ; ππ«ιπ ιιππ:: οι· πι«:π

ζιππι·οπ- πππ Βοπ:οπιι·πιποι·ιοπτο οιπτι:ττοπ ι::πποπ.
ΑΜ' πιο δτοΙιοπ ποι· νο:·πτι:ι:πο πππ Βοροτο::τοπ ποι· Πο::νι«:το «πιο

ποι· Βιποποι' ππι· ποιοπο Ροι·ποποπ οι·ποπ::οπ, πποι· ννοΙοπο οι· πιοπ πονο:

νο:·πιοπο:·τ ποτ, πι:ππ πιο Βοιποι· Μπιοπτιιτ ποι:: Χοπ; π: πιιι·οοι·ιιοπο:· πππ
ροιιτιποποι· Βοπιοπππο Βοποππ: πιππ.
Πιο Κ. ΒοΒιο:·ππο· ννιι·π οπιπ ποιπο ποποπ. πππ:: «:π ποπ Πνπ:π::πιοι:,

:πιτ ννοΙοποπ πιο πιπποι·οπ Οοπνιοτο νο:·ππ::ποπ πω, πι:οπ ιιππ πι:οπ ππι·
8οιπτιιοπο Ρι·οιοπποι·οπ ππποπτοιιτ :νοι·ποπ.

πο:: ποι· Βιποποι πο«:π πππποι· ποπ οπιποπ ποιπτιι«:ι:οπ Βιιππππποπ
πτπιτοπ οιοοπο Βοπιιπ«::·ιπ ι:ιιοι·ο:·πιι: οι·:·ιοπτοπ, πο πτοπτ ιιππ «ποποπ ίι·οι.

Πιο Βοπιοι·ππο πιο π: πιοποπι οπο: ππι· πππ ιπει:οοτιοππ:·οοπτ.

ν. Τιπ«:πτιτοι.
Ποπ Βιπ«:ι:οι ννοιπτ «ιπι πιο ποπτοποπποπ πιι·οπιιοποπ πιο:: πιπ.

νι. ΒοιιΒιοππι:πτοι·ι·ιοπτ.
Βιο Ιιοιτπ::ρ πππ Ποπο:·ννι:οπππε ποπ ι«πιποιιποποπ ΒοιιΒιοππππτοι·

ι·ιοπτπ επ ποπ πιιοπτιιοποπ Βοππιοπ πο...: Αι·τ ποι::ι::τ ποπ: Βιποποι' πο.

πι. νω.π:π.:" ει: ποπ [.οπ:·οι·π ποι· ιιπτποιιποπ-τποοιο
Βιποποπ πιω1ιπι ποι· Ππινο:·πιτιιτ.

ώ 1) Βιο Α::πτοιπ:πο; οιποπ ππτποιιποπ-τποοιοἔιποποπ ποιπο" π:: ποι·
Ηοοπποππιο ποποι:ιοπτ ππι· :πιτ ππππι·ποι:Ιιοποι Ζππτιιπιππππ ποπ Βιποποιπ.
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Σ) Βαα Βἱαοαοΐ αααι·αααΒιι ααα αιιααΙε2 Ααααααια ααα ιιιαααΠαααα
θιαααααεααααααταιαεαα ααα ααια ΨΗΙαιι αιααα Βεααι'αααιι, αἱα ααΒαίαιεαατα
Κἱαοααα!αααα νοι·εατι·αιαιαα, ααα αι·τααιΙτ Με θαααα αιαεαα ΠααααιααΒαα;;
αἱα αιαααΙαιαα νοΙΙιααααΕ παπι Ιιααανοαταα€ ααα ιααοΙοΒἱααααα "αεαεα
αιιααΐ0.

8) 8ο να: αει αἱα Βαἱιιααααααιια α' Ηι·ααΙιοααιι Ιια!·ιαα ααα Πια
αιμα αι·ίοι·ααι·τ, ααα ααα Βιαααο!' Ααι'αιοατ αααα αια ΓαοαΙαϊτ, ααα ανια
αΙιαι· ισα αααι·αιιαρτ ια αιιααααιαιαιααι ναα!καααα ετααι.

α) Πει· ΒιιιααοΕ απ ααι'αατ, εοααα α£ννιιἱ8α ναι·εταεαα ααα ιααοΙοἔἱ
ααααα Κααααι· Μααα αἱα Βαιααειι: ααα αιαααΙιαααα [ιαααα ααα Βἰαοἰριἱα
αἱαεαεοαααἰταα ααα ιια ααα6:αιΒταα ΚαΠα αια ΠαααΙιααα Βααι·ναΙΙιααοατ
ααιαααπαιιαΙιαα, αακιαααα8αιναιαα ααα Αερἱαιιαταα ααα ΒαιετΙιοααα Βιιιαααε

ααα Βαεαι:α ααα νοι·Ιαεααααα αιααιι [ιααααι·α, αταΙοααα πα Βααι·ααααιιαα

ΚαιΒαα Δααιαα Βαααα εοΙαα, πα ααταααιιααα.

α) Βια νοαΙαεαααα!ιαι· ααα νοαΙαααοαταΙοαα αναι·ααα ααια Βιαι:!ιοί και·

Ρι·αϊααΒ ααα θαιιαααιιαααα ιαιτααιααια.

ναι. ΡΙιιαα2ααι ααΒἱαιιι.
ΚἱαααΙἱααα Ααοααααιιααα αααα θααααειαααα, νναΙοαα μι” ια αεια

αΐΒαατααιαΙιαααα "ΊααααΒεαααἱεα ααα Κιαααα ΙΙαΒαα, ααααι·ίαα ααἰααα
ΡΙααατ, αἱαα _ιααοαα ΒΙαιοαααἱτα; αιιτ ααα νααϋααα1ΙιοαααΕ ααα Κ. Μαια
πω; αιΜαιααιΙαα.
Βια ιιΠαα, αϋα8οαΙἱααα ααα ροΙαἰαααα νααααααἰααα αααααι·ααααα Αα

οαααιιιιααα Μια ααα Βιαα|ιοΕ νοαααα ιαιτ ααα Κ. Βαειαι·ααα ]αααεαιια αα
εοαααι·α ναι·αιιααΙααε ρααΒαα ααα αἱαατ ιιααααα Με ιαι ααιααιαααααίιΙιαααα
Βἱαναααιααααἱεαα ιαἱτ ιαι· νοααοαααἰ8αα. Αααα και α" Βιαααοί ααιατ
ναι·ααεαααιαα, ια'ειαιααα ΒαΙααεαα _ιαααα ειταιτεααααταα Βιαναι·ειααααιαεαα

ααα ααεαι·αιιαΙιαα ικα ααα·ϊιαααα.

ΙΧ. Κἱααα!ἱα!ια Ααοι·αιιααμα αἱαεἱοαΠἱαα ααα (ΜΜΜ.
Ααοι·ααααΒαα, νααΙααα αἱααἱααιΙἱαα ααα Γαἰαα ααα θαΙιαε, εοννἰα ααα

Βι·ανααΙιααα, Βαι.ννιααΙαα8 ααα ΚααΓτιεααα ααα ΙααααΙιαιιαα Ιιααααα αααι·

αιιαατ ααΙααααα αι·αι·ααα ιιοΙΙαα, Μαϊ ααα Βίαοαοϊ ααΙαατειαααια.

Χ. ΚΙ αιπαι·Ι_ιααα ναι·αια α.
Ψααα ααα Βιοααοι' α!αεται·Ιιααα Ιααατατα ;;αααααα ΜΗ, πιο ιια αι· αια

αϋιαἱΒαα Ααενναιαα α" Κ. Βααίαι·ααΒ νοαπαΙαααα, ααα: αἱα αοΙοααα Ια
αιιι:ιιτ Ικαιαα α" εταιιτΙιοααα ααα ααι·ΒααΙια!ιαα Οααααα8 ααοαι!ιαιια;αα

Ζαναααα νααίοΙΒ8, ααα ααα ααααα]αα ααα αιιαα αι·ειαΙτααι Εἱαναααιααα
αἰαα πιιτ ααα Κ. Βα8ἱααααΒ ιαιτ ααα Βαι·ιαατααα αιααα αοΙσααα Ιααατα$α
νοι·αιαααα.

Π. ΚιαααΙιααα θααεαααα.
[Μαι ιααιωτ ετααι: ιια πα, αεαεα αεαεα, αναιοαα εἱοα Παααι·ύαα8ααααα

Ηι·ααΠοααι· ΒιιαιααΒαα αοααΙαιΒ αιειοααα, αιι·ααΙιοαα θααεαααα, αααοαα οααα

ναααι3αΒααε ααααααΠοααα ΓοΙααα, ιιαααννααααα.
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ΧΙΙ. Ψοι·Βουι· ιπΝ όοιυ ποΕΠεοπ ΜΜΜ.
Βου Υοι·Εκουι· ιππ όευι ποϊΙΕεευ Βτυπ! ἰυ πωπικιω ΑυἔοΙοἔουποἰτοπ

Μ π! Βἱεοπο!', (Παω υπό [Μου ΜΗ.

ΚΠΕ ΒοοοΜυπε όσο οἰεοποΠἱοπου Β£υπΙε υπό όει·
θουοπἰουπο.

Ιπ Μιτου' όει· ΒοεοΜυππ όευ πἰεοπϋΠὶοποππ8£υπΙε, όει· θυπουἰοιπο
υπό Βουιρι·υπεπόοπ ωυυι πε που όου1 ιπἰτ όευ: ΙππΙίΒου δτυπΙ "παππ
ουι·του νει·Ι'υπτεπ.

Χ”. ΒοετοΙΙυπε νοπ θοιιοτιιΙνἱΕυι·, υυευοτοτόοπτΙἱοΙιοπ
Μἰ€8Ιἱοόοι·υ όευ θι·όϊπυι·Επτε υπό Ιυυπόόοουυοπ.

Ζυυι θεπεπιίυΜαο· υπό ευ αυσσαοτόεπέίπλω Μι'29Ζοϊόε:·π όευ Οτ

όέπακία2σ υπό όει· Βἰυυποί υυι· εο!οπο Ροι·εοποπ οτπουυου, υπό πνοΙοπο
οι· οἱοπ αυτοι· νοτεἱουοι·π ω, όπου Με ἱυ οϋη;ει·Ποποτ οόοι· ροΙΜπουοι·
ΗἱυπἰοΜ Μουτ οουππωυόοτ υἱυό.
Ιπ Βοκι·ου όει· Βοευῖιἰἔππἔ όει· Πα:οπε, ννοΙοπο νου όει· θοἱπόἰου

ω: @όευ Ι.υπόουυποΙε Βουνό!»Ιτ ννοι·όου, «πω, πο Ιυπἔο όἰοεοΙποπ οπου
οτυυτΙὶουο Υοι·ι·Ιουτυπυοπ υυειυόπου υποεπ, όει· ΒΕποποί πππ όει· Μπότα
»πωπω εἰοπ Με Βὶπνοτποπιπου εοτιου. ΒοΗω οἱυο νετυτιῖπόἱἔυπε Μουτ
"που ννοι·όου, πο ννοι·όου όἰο πτυπ0Ποποπ νοτκἱοπτυυἔοπ όευ Ποουυε
νοπ όει· Κ. Βε8ἱοτυπἔ οἰυοιυ υπόστυ ΘοἰετΙΜιου όευ ΟυπϋτοΙο υποι·πτυποπ.

Ε”. Αυππόοι·υπ8 νοτεοπἱοόουοτ Βτυιι€ει€οποτπο.
8οκνοἱτ Μου όευ: πω» όει· ΒοΒοπκνΒτΦἱΒοπ ΠουοποἱπΒυυΕτ οἱυο Βο

νἱοἱου όει· ΒοπϋΒΙἱοΙιοπ 8τυπωποποτπο υοτπννοπόἰΒ Μ, νὶι·ό ό!ε Κ. Βο
ΒἱοτυπΒ απ όἱοευιπ Βοπυί νοπ ἱΙποι· Ιυἱτἰυτἱνο θεοτυποπ ιπποποπ.
Ποιπ Ψυποοπ πω' ΑυΕυόοι·υυΒ νοἱτοτοι· ἔοεοπΙἱοποι· ΒοοϋπιπιυπΒου

ννυ·ό απο Κ. Βοπίοι·υπε Μου ΤπυυΙΜιΕοπ οπ88οἔοπΕοιυιπου.

που. ΒἱεΗιυπιε-Ποτυ£ἱοπ.
Πἱο Κ. ΒοΒἱοτυπΒ ννἰι·ό εἱοΙ·ι όευ· ΒτἰὶΙΙΙυπΒ όει· νου Πιτ που ππ

οι·Ιπιππτου νοτοἱπόΙἰοΙιΕοἱτ επι· "Μου Βοτυποπ όοο Βἱετπυυιε που Ζυ
ΙυεειυπΒ όει· δτυπωυπππώαΒο Μουτ οπτπΜιοπ.

Χνπ. νοι·υνυΗυπ8 όσο νοι·πι6ποπο όει· Ιιο.τυοΙ. ΙΠι·οποπ
ρϊι·υπόοπ υπό Με Ιυτοι·ουΙυι·ίοπόο.

Με οπιπ·ιπ:ο νοι·κνυ!τυυΒ όευ νοτιποΒοπε όει· Επ8ποΙϊποποπ Κἱτοπου

ρΐι·υπόιευ υπό όευ όιπ·υυε ιςοπἱἰόοτου Ιπωι·οπΙπι·ϊοπόπ μι)υυπ όοιπ πωπω.
Βου1€Που όει· Ιππνοι·Ιιποαυπ8 υπό Επἱοπτυπ8 όἰοεοτ νοτυνοΙτυπε,
ννουπ όἱο Ποοοι·τι·υ8υπΒ υπ «Ιου Βἱεοποί ππο8Ποπ Βοννοι·όου εοἱπ Μι·ό,
ννοι·όοπ όἰο ποαΜνοπόΕΒου νοι·υποτυ!τυπποπ υπ Βευιοἱυευιποπ Βοποπυιοπ

Βου·οπ'ου ννοτόου.

παπι. ΜΜΜ" υπί όευ νοΙΙ:εεοπυΙννοποπ.
ΒΞε ευ οἱποι· ΑΜπόοι·υυπ; όει· Βοττυποπόου ΒοπυΙοηζππἱευιἰοπ σο!! σου

όευ: Βἱεοποἐ' υπνοι·ινο!ιι·8 ΒΙοϋπου, υυι· Εποπει·εωΙΙυπε όει· 8οουΙου νοκ

υπΕἱτοπΙὶοΙιοπ υπό εἱττουνοτόοτο!ἱοποπ Βἱιπὶϋεεοπ όἰο 8οπο€ιόἱουοπ υπό

οι·Ιου!που »που ου οι·Βι·ιπίου.
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ΧΧ· νει·Βε!ιι· αεε Μεε!ι!!ί!!ε!ιεα θι·ι!ιαιιι·ιατε ια!! αεα
Βταατε!ιε!ιαι·ι!εα.

Πει· νει·Βε!ιι·- αεα Μεο!ι!!ί!!ε!ιεα θι·ι!!ιιιιι·Με πι!! α!!εα Βταειεετε!!εα

και!! ο!ιαε ι!!ε εε!!!ιει·ιΒε νει·ια!ι.!!αα8 αει· διαα!εΒε!!ϋι·ι!ε ετα!!!!αι!εα.

ΧΧ. νει·οι·ι!αααΒεα νοια θ!). Μπα!" 1830 ιια!! Π. ΜΒΜ 1853.
Α!!ε Βεει!ιααιαα,Βοα αει· νει·οι·όαααΒ νοια 80. διιαααι· 1830 ααα

Γ!. ΜΒΜ !853, ινε!ε!ιε ια!! α!» νοιετε!ιεαι!εα νει·ε!α!ιαι·αα8 ιια Ψιι!ει·

αρι·αε!ι ετε!ιεα, ειαι! παι·οΒιι·η αει· !!!ιι·ιι;ε Ια!ιει!!; πατε! ε!αει· Βενιε!οα

αιιτει·ινοι·Γεα.

Ζα Γεει!ια!ταιιΒ νοι·ετε!ιεαι!ει· Πεαει·εια!ιααΒι νει·ρ!!!ε!ι!εα ω!»

Β!α!!€αι·!: ααα Βο!!εαΒαι·8 ε!
.

!2. ααα Η!. διιααιιι· 1854.

Νιιαιεασ αει· Κ. Βεαιει·ααε νει·
ιαϋΒε !ι!ιο!αιτει· Βαιεο!ι!!εεεαα8 Πει· Βαιε!ιο!' νεα
Βειαει· |αϋπιβ22·Ιιεπ Μα_!ε:!ιϊ2 νοια Βοτ!εα!ιαιΒ

12. διιαααι· 1854 Με. α. Βίρα.
αει· Μ!αἱετει· αεε Κιι·ε!ιεα-- ααα!

Μ!! α!ινεεεαε:

Ψιϊε:Μ'α-δρί2!!ει·.

2. ΒοΠιι8ειι απ: Οοιινωιειαιι.
(ΑΜΠ Μ. α. ε. πο!! π.)

(Λ!η;ει!ι·αε!ιτ αιιιι αεια Αα!ιειαεε :ειπα Βει!ι:!ι!ε αει· εταατει·οο!ι!!. Οοιαιαιαειοα Μπα· Με
Ποανεα!!οα 8.99--104. πι!. Αι·ι:Μν Μ!. νι. 8. 400.)

Βε!!ειΒε Ι.

Ριι!αατ ΒιιαΕιι θι·οοε, 8. Αρι!! 186"Ι.

Βια· αα!ει·εε!ε!ιαε!ε θιιι·ι!ιαα!, Βενο!!αιαε!ιι!Βιει· Βεἱαει· Πει!ιΒ!ιε!!, Μ!
αἱε!!! Βεε68ει·8, αεα Ηπα νοα Βι·. Βιιοε!!εαπ αεια Ηει·ι·α Βιιι·οα νοα (Ν.
Βενο!!ιααο!ιιι€τεα Μια!ειει· δείπ" Μα_|επά! όσα· Ιίϋπιῇσ εαπ Ψι2Μεοπ
θεοις, ι!ιι!ι!α !ιααι! €ε8ε!ιεαεα Ψαααε!ι αει Βι·ιν!!ιςααις αεε αει!. Υατει·α ιιι
αα!ει·!›ι·ειιεα, ισα Βε!ιο αεα αει!. Βιιι!ι!ε ε!αε Βεαααει·ε Βεειιιααιααις ε!αιε;ει·
ΡααΜε πα ει!ιιαΒεα, ιιιε!ε!ιε ἰαι Μια!!! α!!! Παει· «Πε Αααε!εεεα!ιε!ιεα αει·

Βιιτ!ιο!!εο!ιεα Κιι·ε!ιε ιια Επι!!! δείπει· Μπια!ίοΙιεπ Μιι|ει£ιῖ£ ειαιτέα!ιαατεα
ἱ!ατει·!ιααι!!ααἔεα !”ειι!Βεεετε!: ννοι·ι!εα ειιαι!, αια αι!ια!ια!ι 80 νιεΙ ια!!8!!ε!ι
ναι·εοι·Βε πα ιι·ε!Τεα, απο ιιι όει· ααε!ι!ο!Βεαι!εα ΔαεΓα!ιι·αα8 α!!! νει·εια
!ιαι·τεα Δι·ι!!τε! 3ει!ε θεία!ιι· νοα !)!νει·Βεαπεα ααα! Β!ε!ιαι·ιαοαἱεα πινιεε!ιειι

αει· Βε!ει!!ε!ιεα ιια!! κνε!!!!ο!ιεα Θεανω!! ιια ει·ινα!ιατεα ΚααιΒι·εια!ιε αε

Μπαμ νεται!.
Ια Βι·ινι!ΒααΒ αεε ΖνεεΒεα, ανε!ο!ιεα αει· ΒεαιιααΙε Ηει·ι· Βιιι·οα α!!!

αεια ιια Ναιαεα αε!αει· Βε8!ει·ααΒ εεετε!!τεα Ψααεε!ιε ιια Λαμ Μ! ααα!
μια!» !ιει·ει!:, ιια 8!ε!ε!ιει· Ζει! ααα Αα!!ιαα αει· Βε!ιο!!”εαεα Πε!ιει·εια!ιααίτ
αει· Κ. ΒεἔἱειααΒ ε!αεα Βενεια ααα !ιεεοαι!ειει· Πείει·ειιιι ικα Βε!ιεα, Μ!
Βεἱαε Ηε!!!Β!ιειτ αεα Πα!ει·ιειαααειεα Βααι!!Βιι!: αενο!!ιαϊιο!πι€α νει·ιιι!πε!ει

€ειςεαιν!ιι·ιι€ει· Ποτε πα ει·Ε!ει·ειι., ι!ααε !α ειιιε δρεα”τι!ι'πο!Με!ίω ιια αεα
!ιοε!ινν. Βιαι:!ιοΕ νοα Βο!!ειι!›αι·Β !α Γοι·ια εἱαεα ιιιιρει!!ο!ιεα Βι·ενο'ε ειαιΒε
αα!ιειε Ει!ι!ατει·ααΒεα ιια Βιααε αει· νοι·ιιαα€εΒααΒεαεα Ψει·ειεαι!!εααΒ
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αν!εε!ιειι άειι !ιε!άειι Βονο!!πιΒε!ιτ!ειειι άει· εοιιιι·ε!ι!ι·ειιάειι 'Γ!ιε!!ε νει·άειι

ειι!'Βειιοιιιιιιειι νει·άειι, νε!ε!ιε Βεεειιεε!τ!ε άιο 8!ε!ε!ιε Πάτση !ιε!ιειι
εο!!ειι. νιε άἱε Αι·ι!!κε! άει· Πε!ιετε!ιι!ιιιιιίτ εε!!ιε!.

'

Βἱεεε Βι·ΙΒιιτει·ιιιιΒειι ε!ιιά ιιι άει· Βε!!εεε ιι!εάει·Βε!εει: πιιά ανευ
παπι Ζνεε!τε άει· θειιιιιι!ε!κειτ ιιι άειιιεε!!›ειι !ετεἰιιἰεο!ιειι Τειι€ε, νε!ε!ιει·
ιιπ Βιι!νιιτίε €ειιιειιιειιιιι ίεε28εετε!!!: νι1ι·άε, πι!! Βεπε!ε!ιιιιιιιε άει· οοπ- .
νειι!!οιιεει!!!κε!, ω! νε!ε!ιε ε!ε!ι ά!εεε!!ιειι ῇε !ιειάε!ιειι.
!ιιάειιι άει· Πιιτει·εε!ε!ιιιετε δι. Ειιεε!!ειιι άειιι Ηει·ι·ιι Βει·οιι νει: Ον

άἱεεε Μια!ιε!!ιιπε !!!ιει·ιιιεο!ιτ, πι! ει· ιιιε!ε!ε!ι ιιι άει· Ει·Ηει·ιιιι8 ει·ιιι!!ε!ι
ε!ε!:, άεεε Με Κ. Βεε!ει·ιιιι€ εονο!ι! νοπ ο!ιειι !›επεἱε!ιιιε!ει· !ιιετι·ιιετἰοιι
ε!ε ευε!ι νοπ Βεεειινει·τι€ει· (Νοκ), εονἰε νοπ άει· νεἱ!ει·ειι ε!εἰε!ι
εσεΜΒειι Ποτε Με: ά!ε Ύοι·Ιεεε άει· Ρ!”τϋιιάειιευεεε!ιειάσπε ιι

ι

άει· !)Ιϋεεεε

Βοττειι!ιετΒ ]ειιειι (!ε!ιι·ειιε!ι ιιι πιεε!ιειι !ιει·εεΜιε!: Μ, άει· Πιτ άυι·ε!ι ά!ε
ΠιιιειΕυάε εε!ιοτειι ει·εε!ιε!ιι!; νε!ιε! άει· !ιε!!. Βτιι!ι! άει· Βενιεεειι Πε!ιει·

πειιΒιιιι€ Μ, άεεε ιιιειι άε!ιε! _ξειιε άϊεει·ετειι ΒΠεΚε!ε!ιτειι ε!ε!ιε!τειι νἰτά,
νε!ε!ιε ά!ε Νειιιι· άει· ε!ιειι ει·νε!ιιιτειι Δε!ειιε!!!ε!ιε πιιά άει·ειι άε!!εε!ει·
!ιι!ιε!£ ει·|ιε!εε!ιειι.

Μ!! νει·Βιιϋεειι αεκ!!! άει· Πιιτει·ιε!ε!ιιιετε ά!εεε Πε!ε8ειι!ιε!!; άειιι
Ηει·ι·ιι Βάνου νει! Ον άἱε θεί!!!ι!ε εε!ιιει· ειιεεεεε!ε!ιιιετειι Ηοε!ιεε!πιιιι€
ειιεισάά:ϋε!πειι.

(θα.) οει·! Απ. θει·ά!ιι! ε. Βείσαελ.
Με Πε!σετεεπιιιιε ειιετ!ιειιιιτ:

(θα.) Οει·! Με. θει·ά!πε! υ. Βει'εαεΙι.
Με Τι·ειιε άει· Αεεε!ιι·ιΠ !ιειιι·Ιτιιιιάε!:

Βοιιι, άειι Η. Αρτ!! 185'7,
θεο.

Ηει·ι·ιι Βει·οιι νοπ Ον,
Βενο!!ιιιϊιε!ιτἱετειι Μ!ιιἱετει· δείπ” Μα_|εσΖά!
Με Χϋπι;ρε σοκ Ψάι·22επόεης.

Ζε Βει!ε8ε Ι.

. Ξεο!ιαΙΙ άει· 12'ο·Ιε!αΐι·ωπρώο,
νε!ε!ιε ει: άειι !ιοε!ινϋι·ά!ἔειειι Β!εο!ιο!° νου Βο!τειι!ιει·Β νει·άειι ιιιιτΒε!!ιε!!! νει·άειι

ιιι άει· ρίφε!!!ε!ιειι Ιιιετι·άε!!οιι, άει·ειι ιιι άει· ο!'!ὶο!ε!!ειι Νοτε, νάνοι: Μεινε Βε!!εΒε
ε!ιιειι !ιι!ει·ἔι·!ι·ειιάειι ΤΜ!! ΜΜΜ, Βι·νά!ιιιιιιιε εεεε!ιιι!ι.

Ζιι Απ. Ι.

Π! Βεπιι€ ει!! άειι ω. Ι. άει· Οοιινειιτἱοιι ν!ι·ά πιω άειιι Β!εε!ιοίε
νοπ Βοπειι!ιιιι·Β !!'ο!8ειιάεε ει!κ!ει·ειι:

»Μι Μ: Με !ιει!. Βω!ι!εε ΑΒε!ε!ιτ, άεεε ει: άειι εροετο!ἱεε!ιειι Βειιά
εε!ιι·ε!!ιειι, νε!ε!ιε ιιι άει· Γεω: νου Βι·ενε'ε νοπ Εεε ΧΙΙ. ιιιπει·ιιι 22.
Με” 1828 ει!εεεειι νοι·άειι ε!ιιά, ιιι άειιι Βιιιιιε Ε”εε!Βε!ιε!!:επ νει·άε,
νε!ε!ιειι ά!ε Ψοτ£ε Βε!ιετι.“

Ζιι Απ!. Π. πιιά !ιειιε!ιιιιιΒενε!εε ν!.

Βει!!Β!!ε!ι άεε !!!ιι€ειιΒε κι άἰεεειιι Αι·8!!ιε! ν!ι·ά πιιεπ άειιι Β!ειο!ιο!'ε
εἱιιεεΒᾶι!'ειι :

,,άεεε άει·εε!!ιε ἰι
ι

άει· !ιἱι·τειιειιι£!ἱε!ιειι !!ε!!ιιιιε πιιά νει·νε!τιιιιΒ εε!ιιει·
!)!!ιοεεε _ιειιε Βεε!ι!ε, νοπ νε!ε!ιειι ιιπ ει·επειι ΜΜΜ: άεε Αι·ι!!τε!ε Π'.
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ιιιιά ἱιιι ω. Ή. άει· θειινειιϋοιι άἱε Βεάε Μ, ιιιιιιι ΗειΙε άει· Με επ
νει·τι·ειι8ειι Ηεει·άε ιι!εο ειιειΗιε, Μ” ει· πϊεπιαΙσ σεΙεΙιε Οαπεπεε· ει·
πεπετε, ευεὶεΙιε ωερεπ νει·ει·λίεάεπάεί! α!" εει'Ι!ίε|ιεπ νε:·Ιιά!!πίσεε παώ
άει· 9ερεπωάι!ψ ρε!!επάεπ πω εισαι άιει·εω αρσεΜίει·Ιιεπ δωΙι!ε μι!
ρεΙιείο·πεπεπ Βί.»·ειΜΜ άει· !ίίι·εΙιε πιασει· Πεύκης εεΙ:επιπιεπ Με αια·
Μάι άιιι·εΙι άι“ε παπ εἰπρεραπρεπε θοπυεπ!ἰεπ είπε Μεάιβεα2οϋπ ει·Μ!!επ
Ιιαάεπ. Ψειιιι εΒει· άει·εεΙΙιε ιιι εειιιειιι Νεε!:ϋάιε!ιειι Αιιιτε επι θειιει·ε!ε
οάει· ειπε Υει·οι·άιιιιιιε νου Βι·ϋιιεει·ει· Βεάειιτιιιι€ Μι ει·Ιεεεειι Ιιε!ιειι Μιά,
80 εοΠ ει· .εΙεἰεΙιπεἰτἰΒ ω. άει· νει·ϋΠειιιΙιεΕιιιιΒ άει·εεΙΙιεπι ειε ΒιιειιηιΙει·
ειι άἰε Κ. Βε8ἱειιιιιΒ ιιιιΜιειΙειι. 8οινειτ εΒει· εεἰιιε Μι·τειιειιΜιεΙιειι Διι
οι·άιιιιιι€ειι εἰοΙι πίε·Μ ίππει!ια!ά άει· ι·ει.·Μίιι:λεπ Ζω!ϋπάψ|κεί! Με· Κίι·σ.·Ιιε
α!!είπ |ια!!ε·π, ιιοιιάει·ιι ειιΒΙειεΙι επί ΠεΒειιΜιιιάε ειο!ι ει·ειι·εε!ειι, νεΙε!ιε

ἱι
ι

άειιι θεΒιετε άει· ΒΒειι€88εινιΜ Ιιει;ειι. Μιά άει· Βιεε!ιοΕ ουσ· άει·επ
Ρει·ά|7”επΙ!ίι·Ιιαπρ :Μι πιί2 άσο· Κ. Βερίε:·απρ Με Είπυει·πεΜεπ σε!εεπ.“

Ζιι $. ε. ειε. ΒΙειοΙιειι Αι·ιιΙιεΙι

»πω ιιιειι άειιι ΒΞιιε!ιοΙ'ε ίοΙΒειιάε Ψεἰ8ιιι1ε Βε!ιειι:

.,Πει· ΒἰεεΙιοΕ ιιιιι·ά Ηι·εΜιε|ιε ΡΙ'ιΠιιάειι ιιἰειιιεΙε επ ΠεΜΙιεΕε νει·
Ιει!ιειι, ενε!ε|ιε απο ει·ΙιεΒΙΜιειι ιιιιά επί Τ|ιειειιο!ιειι .·ιεε2Πτειειι θι·άιιάειι
άει· Κ. Βεειει·ιιιιΒ ιιι ι·ειιι Βϋι·εει·Ιιε!ιει· οάει· ιιεΙΝεε!ιει· ΗιιιιιιοΜ ιιιιεε
ίι'ι!ΙιΕ ειιιά. Πιιι άιεεεε ειι ει·ίε!ιι·ειι, Μιά άει· ΒἱεεΙιοΕ Βεἱ ]εάει· νεοε
τιιι· άει· Κ. Βεειει·ιιιι€ ιιι οίΠοιόεει· Ψεἰεε άίε Νιιιιιειι άει· Βενει·Βει· ιιιἱΕ
0.ΙιειΙειι, «Μπιτ άιεεεΗιε Ιιἱιιιιειι ειιιει· Βιιι·ιειι Γή" ι!ιι·ε Βιιιινειιάιιιι€ειι
Βε!τειιά ιιιιιεΙιειι Εεεε."

Ιιι Βειι·εΗ άει· Βεπιιιιιιιιιιιε ιιι δ. ε. Με εΙειοΙιειι Δι·τι1ιεΙι

Μιά ιιιειι άειι Βιιιο!ιοί ιιι ίοΙεειιάειιι Βιιιιιε ιιιετι·ιιιι·ειι:

..Ζωη θειιει·εΙνιΕει·, πι ειιεεει·οι·άειΜΙε!ιειι Βιιτ!ιειι ιιιιά Αεεεεεοι·ειι
άε8 θι·άιιιει·Με, εΙιειιεο ιιιιιιι νοι·επειιάε άει· Μι· άἰε νει·ινε!ιιιιιε άεπ

Ιιι€ει·σε!ει·ίοιιάε ω. !ιεεΝιιιιιιτειι Οοιιιιιιἱεεἰοιι Μιά άει· Βιεο!ιοΕ ιιιιι ΜΜ
ιιει· ιιιιεει·εε!ιειι. νοπ άειιειι ει· πινει", Με: .είε όει· Κ. Βερίει·ιιιφ έτι
άιϊι·ρει·ίι'ε·Ιιεο· πω! με!ι'ΙΜ.·Ιιει· Βεει'εάιιπρ Μελά απσπρεπεΙιιπ είπα!.

..Πε άΙε Ι.ιιιιάάει:ειιε ειι€ΙειεΙι εωεΠιο!ιε θεεεΜΗτε ιιι Βεεοι·Βειι
ΙιεΒειι, εε Μιά άει· Βιεε!ιοΕ, εε Ιειιι;ε άἱεεεε άει· Π!! Μ. Μπι· άει·ειι
Βιενε!ι!ιιιη; (Αιιιιιινε!ι!) οάει· ΒεειάτιΒιιιιΒ ειο!ι ιιιιτ άει· Κ. ΗεΒιει·ιιιι€ Με
Βιιινει·ιιεΙιιιιειι εεπειι. ΒοΗτε εΙιει· ειπε νει·εΝιιιάιΒιιιι€ ιιἱο!ιτ ει·ιιεΙτ νει·
άειι, εο Μιά Με Κ. Βεειει·ιιιιιι άἱε ετεεΠιεΙιειι νει·ι·ιεΙιτιιιι€ειι άειι Βεεειιε
εἱιιειιι ιιιιάει·ιι θειειΙιε!ιειι άεε Ι.ειιάεεριιεΙε ιι!ιει·τι·εεειι."

Εετι·εΠειιά Με ΒεπιιιιιιιιιιιΒ Μ" 5
. ε. ιιι οπου εειιιιιιιι€ειι

ΑττΙΙιεΙιι.

Μιά ιι
ι

άει· Ιιιιπι·ιιοτιοιι ει·ΗΕι·τ νει·άειι:

..Βει· εροετοΙἱεεΙιε εωι.ι 8εεΒιιΜετ, άεσε πι· Βι·Ιιιιι8ιιιι€ νοπ Ρίιιι·ι·ειειι
ειε. ει”π α!!;επιείπα· θεπσ.·αι·ε εε!ιεΙιειι νιτει·άε ιιι άει· Ψνειεε, ενε!ε|ιε άει·

Βιεε!ιοί ιιιιεΙι άειι Πιιιι νοιιι Μι!. Βιιι!ιΙε ιιι ει·ι!ιειΙειιάειι ερεοἰε!Ιειι νο!!
ιιιιιοΜειι ιιιιά Αιιενειειιιι€ειι νοι·εε!ιι·ειΒειι νικά."

Ζιι Απ. ν.

ΑιιΙειι€ειιά άειι 5
. ε. άιειιεε Αι·ιιΕεΙε Μιά ιιι άἱε Ιιιεϋι·ιιοϋοιι πιά

εειιοιιιιιιειι Μιάου, Με !ιἰει· Μεειιά ειι€εάειι€ει Μ:



478 Ψιι:τοιππο:,π: Οοπιοιι πο: Ιππι:ποτιο:: πο:: Β!ποποι'π νοπ Βοττοι:ππ:·π.

,,ννοι::: οι: πιοπ ποι Βτι·πι'οπ νοπ Οοιπτιιοποπ πι:: Ρ:ινοτιοπ οπο:

8ποι:οποιοπ νοπ: Αιι:το, πι:: πιπι.ιο: πι:πο:ι:πο !)οτοπτιοπ π: πω:: Οο::οοτιοππ
ποποπ οπο: πι:: 8:ϋππο:ο (ιιοιπππποπ πι:ππο!τ. πο :νι:π πο: Βιποποι' νο::

ποιπο: 8ι:οινο:ιιιπππο π. Κ. ΒοΒιο:ππο Μιττποι!ππι; πιοοποι:.
,,ννω: οπο: πππ: νοι!ιιπιπο !ιι:οπ!ιοπο: 8ι:οι'οπ πιο πτποτ!ιοπο :πιο

ννι:πππο ιπ Αππρι·ποπ ποι:οιπιποπ. πο ποτ πο: Βιποποι πο: Κ. !ιοπιο:ππε
ποι' πο:οπ νο:!οπεοπ πιο οποοιπο.:.:οποπ ιππ/”π!π:πποεπ οι: ποποπ”

(Ποπ.) οιπ! Απο. Οο:πιπο! π. Βοι.πιο!ι.

!)ιο [ιοποι·ποιπππε ππο:!ιο::πτ:

«πω. Απο. Οι::πιπο! π. Βεό.:·ποπ.

Αππ:ο:·!ιπππ: Απ: :ΗΡ ποιπ Βιπποι·ιποι: οιποΙιτ απ: ποπιι€ο, ποπ:: πο: ποι!. 8ιππ!
ποπ Μα_ιοπιπ2.::οο!ιιοπ - ποπ: 8οπιια- πππ Απι'οιοπιπ:οι·Ι:ιο πο.:
8ιααιοο π!!ο οπο” !ιο«·Ιιππτιο ποεπιποπ. Βιιπ πιο: ιιο!ποππο ρπρι:Ι
Ι.ιο·Ιιο Βι·οπο ποπιι:ιτ ποιπ Βιπο!:οι νοπ Βοττοι:ππη: π: ποι:: οιι:«1:ιπο
1ιοπο: Ψοιπο πιο Βο:ποποιοπτιπππο οπο: ιοι:οι· πππ 9:πι:π πο:
Οοι:νοπτιοπ ποι:: Βιοι:ιο οπποπιππποποπ πι:οπΙιοποπ Βοοπτο οιπ.

Ζπ Βοιπ:Βο Ι.
0οπωωπ

πο: π:: ποπ ποοπονιι:·πιεπτοπ Βιπο!:οι' νο:: Βοττοππι::έ ποπτιιπιι:ιοι: ιππτ:ι:«:τιοπ.

Ροι:πτ Ριπο ΙΧ.

Επ:νσπ:πιπο: Β:ππο:, πππο:π θ:πππ πππ οι:οπτοιιιιοποπ ποποπ!
Ε:: ννι:π πι: ποποπ ποιπ:ππτ ποιπ, οπ:ονιι:πιπο: Β:·ι:ποι·, πι:ππ πο:

:πιτ πω" Μ«:_ιοειδπι ω.: .!ίϋπιπ Ψ:?πο!πι πω: Ψιι:ι!ιοιππο:ρ οιπο νο:
οιππι::ππε 8οποπιοπποπ ποποπ.
Βοι πιοποιπ ποποπιπποπνοι!οπ ιινο:!ιο πιο: ποπ Πππο:π: Ηοι·ποπ ποιπο

!ι!οιπο Γ:οππο, ππππ πω: πιι:οπιοποπτιεπτο πιο:: ποοπ πο: οποπο:
8ονιοππιιοποπ Θ:οππιπιιι.πιπ!κοιι, ΒιιιιΒιιοι: πππ θο:οοπτιο!κοιτ Βοιποπ ο:
πι:ποπο:: θοιπτοπ !ιππο:π ιι!!π::ποποπ οπτποποι:ι:οιππ:οπ ννοι!το πππ ιιι'ι: πο
ι'ο:τ πι:«:π ποπ ι!ο:πιιιτπιπποπ Βοπτιπ:π:ππποπ τ:οιιοπ ποππτο::, κνο!οπο ποοπ

ιζιππο:π: ἱι:τποι!ο επ πιο ποιπο!ιποπο Κι:οπο π: _ιοποιπ Ι.ι:::πο νο:τποι!
ποιτ ποιπ :::ο:·ποπ.

Ποπ οπο: ποπ:οιποπ οι:: ::π πο., οπ:·ονιι:πιπο: Βι·ππο:, οπο...: Β:ιοι,
πιπ οι: ποπ 8ιππ πο: οπποποι:!οποοποπ θοπνοπτιοπ Ποιοι· πππ ιιπο!οιοπ
ποι::ο:!ι!ιοπ πι: ιποοποπ, :πιο πι: πι:οπ Πππο:ι:: Ψπ::ποπο ποποπποι·π ποι

Αππίππ:ππο οιππο!πο: π: πο: Βοποππτοπ θοι:νοπτιοπ ιοπτοοπτο!!τοπ Ρππ!ιτο
ππ ποοποοπτοπ Μπι.
ν... Αι!οι:: ονο!!οπ ΠΊ: πιοπ πππ ιι: Κοππτπιππ ποαοπ, πποπ ::«:οπ Πππο:ο:

πππ πιοποπ πι. 8ιππιοπ Αππιοπι ππ ποπ ποιποπ Βοππποπ:οιποπ, ονο!οπο ππποι·

νο:Βιιππο: [.οο Χι!. πο!ιποπ Απποπι:οππ πιο 22. Με” 1828 ιιπ ποπ Βιποποι
πππ ι:π ποπ (π:ριτο! π: Βοττοπππ:π ποτ ο:Βοποπ Ιππποπ, π: ποιπ 8ιππο ιοπτ

ποποιτοπ ποιπο, ινοΙοποπ πιο πνο:το ποποπ. !)ι«:π οπο: ο:ιι:οπποπ Ψι:,
πιιπ:: π.: ποι πο: πι:τοποπ:ι.!ιοποπ [.οιτπ::8 πππ νο:ονι:!ιππο ποιπο: Βιποοπο

.ιοπο Βοοπτο, νοπ ονο!οποπ ιποι!π ιιι: ο:πτοπ Αππι:τπ πο: Ν. Αι·τιιιο!π, τποι!π
ιπ: νι. Αι·τι!ιο! π.: οοπνοπτιοπ πιο ιιοπο ιπτ, ιιππ: Ηοι!ο πο: πι: πονο:
τ:ι:πτοπ Ηοο:πο οιπο ππειιποπτ, ποπ:: π.. πιοπ:ι:!π ποιοπο οπποποπ οι·ποπο:πτ,
ονοΙοπο ποποπ νο:ποπιοποπποιτ πο: ποιτ!ιοποπ πππ π:τ!ιοποπ Κο:πιι!τπιππο



Οοιιτο:« «Με «'ϋι· «Με Β!ε«:!ιο!° νοπ !!«Μειι!ιιιι·ε !ιεει!ιιιιιι««ειι Ιιιε«ι·ιι«π!οιι. 479

ιιε«:!ι «Με εεε«ιιιεν«ιι·Βιε 8«ε!«ειι«!«ιιι πιιτ! νοιι «!ἰεεοιιι !ιε!!. Βιιι!ι!«ι Βιι€8ε!ιειε
_ε«ιιι«ιιι !)ιε«ιιιι!!ιι «!ει· Κιι·«ι!ιο «ιιιεε«ει· Πε!ιιιιι€ εε!«οιιιιιι«πι ειιι«! οόει· «ιιιο!ι

ιιι «Με οοιινειιιἱοιι ε«>!!ιει: «Με Μο«!!!ιο«ιτιοιι «ιι·Ιιε!««ειι !ιε!ιειι. Ηεετ «!ιι

εεε: ἱιι «!«ιιιιοιιι Μεο!ιΜ!ιο!ιειι Αιιιιο «ιιιι θειιει·ε!«ι ο«!ει· εοιιετ ειπε νει·

οι·«!ιιιιιι€ νοπ ιιι·6εε«ει·ει· Βοι!ε«ιτιιιι€ :ιι ει!«ιεεειι, «κι πειτε: «!ιι ι;!ειο!ιεε!τ!ε
πιιτ «Με νει·ϋ!!'ειιι!!«ι!ιιιιι€ «!«ει· Κ. Βε€!ει·ιιιιΒ «ι!ιι !Βιι«ιιιηι!ει· «!«ινοιι πιιτ

$!ιο!!ειι. δοεν«ειτ εεε: «!«ειιι«ι !ι!ι·««ιιιειιιι!!«:!ιειι Αιιοι·«!ιιιιιι€ειι ε!«:!ι ιι!«:!ιι: Πι
ιι«ιτ!«ε.!!ν «Με ι·«ε«:!ιι!ιο!ιειι Ζιιε«ειι«!!8!«ειτ «Με Κιι·«:!ιο «ι!!«>!ιι !ιε!ιειι, εοιι«!«ει·ιι

ε«ιε!ε!«ι!ι Δε! θεεειιετ.ειι«!«ι ε!«:!ι οιειι·ε«τΒειι, «Πε ιιιι θ«ε!ιι«ετε «Με Βιιιετε

8εινε!ι !!«σ8ειι, Με: «!ιι νει· «!ει·«ιιι Υει·ϋΠοιιι!ιο!ιιιιιΒ «πω. ιιιιτ «!«ει· Κ. Βε
8ιοι·ιιιις !ιιε Βιιινοι·ιιε!ιιιιοιι επι εευιοιι.

Νεο!ιόειιι εο«!ειιιι «Πε !ιεεοιι«!ει·ε Πε!ιετε!ιι!ιιιιι!'8, Φ«ε!0!ιο ότι πι!! «Με

Κ. Β«τείει·ιιιι€ ιιι Β«πι·«ε!!! «Με Ρ!”ι·Πιι«!ειιεεεεε!ιο!«!ιιιι€ Πι «Μπα !)!ϋ«:«εεε ε!ι

Βοεο!ι!οεεειι Επι, Πιιεει·ο ΒεειιιιιΒιιιιΒ ει!ι«ι!«ειι Μι, !ιεετ «!ιι «Με Με! «!ει·
Αιιείιι!ιι·ιιιι8 801ιε«1 «κι «Νεο Πε!ιοι·οιιι!ιιιιιίτ :ιι !ιε!!ειι. Βο!'οι·τ ιν!!ιιεο!ιοιι
Με, «!εεε «!ιι ]«ιιιε Β«ιιι«ε!!«:ιειι, εν«ι!ο!ιο «Μπα ίι·«ιι«ειι θο!!«ιτιιι· ειι€εεο!ιιε«!«ιιι
«Με, ιι!ειιιε!ε ειι εο!ε!ι«ι θειετ!ιο!ιο ε«ει!ε!!ιοετ, εν«ι!ο!ιο «Με Κ. Βοἔἰειιιιιἔ
«ιιιε ει!ιε!ι!ιο!ιειι ιιιι«! επί' ΤΙιε.«εεο!ιειι Βεει!ιωειι θι·ιιιι«!ειι ι

ιι ι·«ιιιι !ιί!ι·8ει·
!ιο!ι«ιι· οόει· ρο!!!!ε«:!ιοι· Η!ιιε!«:!ιτ ιιι!εεΠι!!!ε ε!ιι«!.

Πει «!!εεεε :κι ει·ίε!ιι·οιι. Μπιτ «!ιι Μ! 5ε«!«ει· νιι«πιτιιι· «Με Κ. Μειο
ι·ιιιι€ ιιι οί!!«ιιϋε«ιι· Ψ«ιιεε «Με Νειιιοιι «!«:ι· Βοεν«ει·Βει· ιιιιτι!ιοι!ειι, «!ειιιιε «Ηο

ε«ο!!ιο Βἱιιιιειι «ειιιει· !ιιιι·ιειι «σε νει·«ιιιι!ιει·«ιιι«!ειι Με !!ιι·«ι «πενει€ειι Βω
ενοιι«!«ιιι€«ιιι 8«ι!τειι«! ιιιιι«:!ιοιι Εεεε. Βιι !ι«ιε«: «Πε Ρ!!ιο!ιι, .επι Μπάεπι, Με:
«είε Κἰει·ίΙ«ει· ότι «Μ'πει· Β«ϋυεεε εωει“ πιιυει·είπϋαπ: Βεαιε/ῖσίεπ «Μπα Ιιε!!ε,
ππά επε!είι·|ι «σε τυασ!«επ, «Ιων «Με Βεπε/ίοι'α!επ «ὶεπ μ.«ε!ε!ίοΙιεπ Πιτ

.«σΙιτί/!επ Μ" Βσείάεπερ/Ιι'ελ! παοΜ«υπιπιεπ ^
). Ε!ιοιιεο Μιά εε θεμε

ετειι«! «!οιιιοι· Βοι·8«ι εειιι, «!εεε «!ιι παπι θειιοι·ε!ν!Βει· ιιιι«! ευ ειιεεει·
οι·«!ειιτ!!«:!ιοιι Βετ!ιοιι ο«!ει· Αεεεεεοι·«ιιι «!οιιιει· Μεο!ι6ί!!«:!ιοιι «Με, σ. !ι.

«!εε θι·«!!ιιιιι·ϊετε, "Με ειιο!ι ειιιιι νοι·ετειι«!ε «!ει· τω· «Πε νει·ενε!τιιιι€
«Με !ιιτει·σε!ει·ί«ιιι«!ε !ιοετιιιιιιιωιι οοιιιιιι!εειοιι ιιιιι· εο!ε!ιο Μειιιι«ει· ει·ενιι!ι!ει.
νοπ «!ειι«ειι «!ιι εν«:ιεει. «!«ιεε «πιο «Με Κ. ΒεΒἰειιιιιἔ ἰιι !ι!!ι·8«π!ιο!ιει· από
ρο!ιτ!ε«ι!ιει· Ηιιιειο!ιτ ιιι«ι!ιι: ιιιιιιιι€ειιε!ιιιι ε!ιι«!.

Πε. «Με Ι.ειι«!«!ε«·ειιε ειιο!ι ε«εε«!ιο!ι«ι θεε«:!ιείτε :ιι !ιοεοι·8«ιιι !ιε!ιειι,
«ιο !ιεετ «!ιι «!!«:!ι, εο !ειι€ε «!!εε««ε «Με Γε!! εοιιι ενικό, ιιι Β«πι·ε!ϊ «Με
Ψε!ι! οόει· Βοε«ϊιι!Βιιιιε «!ει·εε!!ιειι πι!! «Με Κ. Β«εΒιει·ιιιι€ ἱιι'ε !Πιινει·ιιο!ι
ιιι«ιιι ε«ι ε«:τε«:ιι.

Βο!!τ«ι «Με νει·ει!Σιι«!!Βιιιι8 ιι!«:!ιε «ιι·ε!ε!ε ενει·«!ειι, εο Μιά «Πο Κ. Βε
δι«ει·ιιιι€ «Με ετ«ιετ!ιο!ιειι νει·ι·ιο!ιιιιιι8«ιιι «Με Π«κ«ιιιε «οιιιοιιι ειι«!«ει·ιι «Μει
!!«:!ιειι «Με βειι«!«:ερ!εε!ε !!!ιει!ι·«η;«ιιι.

Ψεε «Πο Πε!ιεττι·εΒιιιιε νοπ Ρ!'ι·ϋιι«!«ειι «ιιι «Μειιωιω «1ΙΙΒ«:!ι!;, εο ενο!

!«ιιι Ψιι· 8«σετε:«τ«ιιι, «!εεε επι «!ει·οιι Ρι·ιΠιιιι€ «ιιιι ε!!ε«ειιιειιι«π (!οιιοιιι·ε

Βε!ιε!««ιιι ενει·«!«ι ἰιι «Με Ψειεε, νεο!«ι!ιε Β·«ιιιι«ΐεε «Με «Με νοπ Πιιε ιιιι«!
«!!«εε«ειιι Μ!! Βιιι!ι!ε :τι οι·τ!ιο!!ειι«!ειι !ιοεοιι«!ει·ειι νο!!ιιι«ι«:!ιτειι πω! Μειωσ
«ιοιι«ειι «Πε !ιεεε!«:!ιιι«π νν«ιι·«!«ιιι Μιά 2). Ψ!!ειιιι «ι!ιοι· «Με Κα!! ειιπι·ιττ, «!εεε
«!ιι «Με Βιι·είε «Με Ρι·ινεΕ!οιι «Ματ Β«ιερ«ιιιε!οιι νοιιι Αιιι€ε, οόει· «ιιιι«ει·

Μπεστ «!ειιει·ιι«!ειι !)«Μιι$!οιι ε
.

«ιιιι«ιιιι θοιι·ε«πιοιιε!ιειιεο οόει· «ειπα ἔιϋεεετιι

ή νε!. Ει·Ιεεε «Με Μεο!ι611. 0ι·6ιιιιιι·ι«πε νοιιι 7. Με! 1858 (ιιιι Αιο!ι!ν Β«·1. ΙΙΙ.
8. 334 Ε.)

ή Σω. Βι·Ιεεεε «Με Μει:!ισ11. θι·«!!ιι«ιιιε«ε ν. 12. ιι: Μ. Με. 1858 (Πτι Αι·«:!ι!ν Μ. ΙΙΙ.
ε. εεε π.)



480 Ψαι·τεπιαει·ε: ΒειΙεεε Π. παι· Οοπνεπαοπ νοαι 8. Αρι·ιΙ 1867.

ΠεΙΜιαεεε ιιαει· ΠεἱεΜεΙιε :κι νει·Πι€επ πω, εε παει Μι νοπ Με."
Βα·είνει·ίαεαπ8 Μι· Κ. ΒεΒἱεταπΒ ΜΜΙιειΙαπε αιεεΙιεπ. 8ο Με παει· παπι
νοΙΙπαΒε Ιαι·εΜιεπει· 8τι·εί'εα Με ετπεΜεΙιε ΜΙτννιι·1ιαπε ια Απερι·αε!ι εε
αοιαιαεπ Μια, νήπια: «Ια αει·εε!πεπ Βειςιει·απε Με παθειαεεεεπεπ Λαϊ
Ηει·απεεα Βεαεα. ίαΠε Με εοΙοΙιε νει·Ιππετ.
Ψπε Με νει·ινε18απε αει· εἱπεεΙπεπ ΚἰτεπεπΐπΒτἱΕεπ από αει· ϋΒιἱΒεπ

Ηι·επΠεπεπ Ι.οεαΙετΜαπεεπ επαεΙεπε1:, εε ιιαι·ετ Μι αεα ΕεπΜ1εοεπεπ Με
ᾶεἰπεπ ΒενοΙΙιπαεΜιετεπ ια εΠεπ ΓέιΠεπ πεπ Ααίτι·ιι€ μπω, ία άείπεπι
Λ'αποεπ Με _Μ|ιο·Ζι'εΙιε Βεε1ιπωφεαὐλϋι· υοτεαπελαιεπ.
ΙΜ Με ΑπετεΠαπε αει· Οοπνιετενοι·επεπει· από Βερε1:εα1επ Μι· ιιαει·

Ιπεεεα ἱετ. εο Μπεν πα πώ αεαεα Ααεννε!ι! ΜΗ αΠει· 8οι·8Γε1τ. ΑαΓαιει·Ι:
επιπΙιεἱτ από Ππιεἱεπτ πα νει·1'επι·επ. ΠεεεαπΙα ννιι·ε1: Μι ααι· Πεαει·πε!ιπιε
Μεεει· Αεπιτει· παι· εοΙε!ιε θειετ.ΙΞεπε παεει·εε!ιεα, ινε!εΙιε ια ΑπεἱεΜ επί
Βε!ιΜοειτατ. Ει·ϋπιιιιιεΒε1τ, αατεαεΙαείεεπ ΨεααεΙ, ει·αειεπ 01ιει·αΜει·, εε
επακ1ε απα ει·απΜιε!ιε ΟεΙεπι·εειπ!κειτ πεννπαι·τ, Με Ζ68ΙΕπεε αει· ΟοανΙετε
απΕ'ε Βεετε ικα ετεἰεαεπ από επ ΜΙαεπ ιπι 8:επτΙε ειπα. Πεπει·Μεεε «Με
Μι εοι·εεεαιεπ Βεαπεπτ Μιι·εαϊ πε!ιιπεα, Πα· Με θοπνἰετ επ ΤαΜπεεπ
εοΙε!ιε ΠεἱετΙΙεΙιε πα αει·α1'επ, ννεΙε!ιε Με Ζϋ8Ιιπεε Μεεει· ΑπετιιΙτ πασα
ιπ αεα πΙιὶΙοεοππἱεεαεπ Ψἰεεεπεεααΐιεπ 8ι·απόΙιεπ απεεαΙιιΙαεπ ί8Με Μπα Ο.
ΒπόΙιεπ. ννεππ Με Κ. Βεειει·απε ίοι·πει·1, Μιεε Με θεϊεΜεΙιεπ αειπει·

Πἰϋεεεε πεπ ΕΠΙ αει· 'Ι'ι·εαε εε!ιννϋι·επ, εε άει·ίετ Μι εοΜιεε ο!ιπε εΠε

ΒοαΜει·ιΒΒεπ .<;εε1ετιεπ, εοίει·πε παι· Με Βιι1εείοι·ιπε! ΜΜΜ επι1ιεΙτ. ν”
όεπ θεπετεπ θο1.τεε απα ]εαεα αει· 1ιειΙιεεπΚιι·επε επτΒεεεπ ἱετ α).

Απ Με Τι·εαε αει· ΑΒεεΙιιἱΕτ Βεαι·Εππάε1::
αεα εαι·νναι·αι8επ Βι·πάει· Με. ·

Μικρα,
Βίεα!ιοί νεα Βοπεππαι·8.

ΒεΠεεε Π. και· θοπνεπ1ἱοπ.
Ρεαιε1: διεπει θι·οοε, 8. Αρι! 1857.

Πει· απϋει·εεΜιαετε σει·ΜαπΙ, ΒενεΙΙπιαεΙιτἱΒ£ει· δώσω· Πεἰἰἰ_αΙκεἰΙ, Με

Με νει·ι;παΒεπ, 8εἱπε ΒιιεεΙΙεπε όεπ Ηει·ι·π Βει·οπ νοπ Ονν, ΒενοΙΙπιῖιεΙι
αμεα ΙΜπἱετει· δείπει· Μα_|εε!‹ῖ£ Με Κϋαι;αε νοπ Ψαι·ιτεαιπει·8, επ αε
πεεπι·ιεαιι€εα, Μεε αει· ΙιειΠεε Ύπτει· ια Βαε!πειεΙ·ιτ επι' Με επεεεεπΙοε
εεπε Οοπνεπιιοα ιιαει· Με ΑπεεΙεεεπΙιεπεπ αει· 1καταοΙιεεπεπ Κιι·εΙιε ιια

Κόπιει·ειεΙιε Ψαι·ττειπαει·Β, Β'παραπρ πε!ιπιεπά αεα _|εάει· Ππίει·Μεάαπρ
Με Ψευ·11ιεε όει· ίαπει·π θι·ϋπάε, ιυεἰεΙιε επι· Βεμϋπάαπ_ς είπεε!πει·
ζ!'ϋεί [Μ νει·ίεϊ|ιαπρ εεα Βεπε/ῖεἰεπ απαε/Μι·2' συια·άεπ, Με νει·εἱπΙιει·απἔ
εαΜΕεετ αεετειι€τ Με ενεΙε!ιε εινιεε!ιεπ αει· Κ. Βεειει·απε· νοπ Ψαι·11.ειπ
πει·Β από αεαι ποεανναι·αη;ε1επ Βίεο!ιοΐε νοπ Βοιτεαααι·ε ἱιι Βε1ι·ε1ϊ Μα·

1) Με νειίιι.ειιπέ εεε Μιπ1ε1.ει·Ιππιε Με Κιι·εΙιεπ- απα 8εΙιαΙννεεεπε ν. έ
.. Μαι 1859,

Ι›ετι·εΠεαιΙ Με νειαιΞΙτπιεεε αει εεα πιει1ετειι ΚαιΙιεΙ1εεΙιεπ Ποπνιετεπ :να ΕΙιια;;επ απα
ΒοαινειΙ (ΚΜ. μια. 1859 Νι·. 7' ρεεε. '70 ως.), εοινἱε Με ΜεεαΜΙ. νει·οι·απιιιι€ ν. 12.
Απε. 1869, Με Βιιαε- Με ΠιεειαΙ1πετοι·απαπε και Μ” ΨιΙΙιεΙπιεΜϊ Ια ΤαΙιΙπι;επ πεπα
1°επτΙ, απα Με νει·1'αεαπε Με ΜΜΜ. Με Κιι·εΙιεπ- απά 8ειιαΙννεεεπε ν. 12. θειαι·. 1858
πατώ'. Με οι·,εεπιεεπεπ ΒεετιιαπιαπΒεπ Μι· Με ΨΙΙΙιεΙταετιίτ Ια 'ΓϋΜπΒεπ (ΜΜΜ. 1858
Ντ. 141 ως.) ιι·ε,ι;επ ω: 1αι Αι·εΜν πασα, εεπαΙ‹1 απο: ιιει·επ Ιιϋπίαἔε θε1τιιπέ, νετ
5αι1εΠ1αΒ οιΙει· Βι·πεαει·πα,ε· ετνναε 1'εετει.εΜ.

Η 1181. Ει·Ιπεε εεε ΜπιέΙιεΙιεπ Μαιο!. 0πει·Ιαι·εαεπι·ατΙιε επ εδαιιπ01εΙιε ΒεσαπιιΙ
8πιτει· νοια 28. πι” 1858 (1πι ΑιεΙιΙν Μ. Π!. 8. 73 Ε.)



Βε!!εΒε Π. αατ Παανειι!!αα ναια 8. Αρι!! 1857. .
4

Ρ!ιααι!εααεεε!ιε!ι!ααι; ια 5εαει· Β16σεεε αειι·ο!Τεα ιναι·ι!εα Μ, νασαι!! !!!ιι·1
Βεαε ναι·ααε;χεεεωτ Μια!. :Μια νοα @αεα 28 Ρίι·ι!αι!εα, ἱα Βε!ι·ε!!' ινε!
ε!ιει· αει· 8εαιιαα!:α !ιαε!ιιναι·ι!!Βετε !!!εο!ιο!' εε!αε Ζαο1:!αιιαααΒ ναα α!
Βα$εε!ιεΕ‹!ααἔ αεα αε!!!Βεα 8τα!ι!εει α!ι!ιααειΒ Βειααα!ιε ω, αι”ει·εε!ιπ, οι!!!
ι!ει·εα Βεει!ιααιααις απ!! Μισο 'Γ!ιε!!ε νει·ε!αιΒεα ννει·ι!εα, αει· ίι·ε!εα θα!
!ιιτ!αα αεα !!!εα!ιο!'ε νει·α!ε!αεα Α).
Ιαι!εια α!! Πα!ει·πεια!ιαεια και· Ααα!”ει·τ!ααα8 α! αεΒεαννΕι!!Βεα α!!!

ε!ε!!εα Ναι!! Με Πι·Βααι!α αει· α!ιεα ει·νν!!!ιατεα αΒρετ!!ο!ιεα Βοε!!!ταςαα8

!ιενο!!αιιιο!ια8ι Μ, αατει!ι!εετ ι!ει·εε!!ιε αιο!ι!: Βε!ιια!!!Βεα, ι!αεε ια !!”ο!Βα
ι!ει·αε!αεα αει· !ιαα!ιιν!!ι·ι!!Βε2ε Βἰεεααϊ ισα Βα!.τεα!ιαη; ία αει· α!!αει!!!ε!ιεα
Ιαετι·ιιααοα ιια8ενν!εεεα ννει·ι!εα Μια, ε!ο!ι Βεαιια ιια αἱε ναιι 1!ιαι ια!!
ααι· Κ. Βοιςἱειααἔ Βετια1!εαε Πο!›ει·εια!‹ααί! α!! !ια!!εα.
[δει Πα:ει·ιια!ο!ιαειε !ι·εα!: ε!ε!ι, Μ! ι!!εειαια Αα!ιιεεε 8ε!αει· Βιιοε!!εαπ

αεια Πει·ι·ιι Βιιι·οα ναα θα! α!!! θια!”!!!ι!ε εε!ααι· εαε8επε!ε!ιαε!εα Ηαε!ιέ
α

αεαταα8 Μει!ει!ια!ι αιιεεριεε!ιεα τα !ιαααεα.

(θα.) θα! Αιιιζ. Πατάω!! να!! Β62.8620ι!.
Με Πε!ιειαεπααε ααει·Βεααι

(θα.) θαι·! Ααι;. Παι·ι!!αα! ναα Πει'αιώ.
!)!ε Τι·εαε αει· Ααεο!ιι·11'τ !ιεαι·Βααι!ετ

Βοαι αεα 14. Αρι!! 1857.
(Μ.

Ηει·ι·α Βιιι·αα ναα (Μ.
!ιενα!!ιαΜΜΕατεα Μ!α!ετει· δι. Μα_!εα!!!! ω!

!(ϋα1€ε ναα Ψαι·ι!εαιαει·Βα

Ζα Βε!!ινέε Π.

Σα Ααεεα!ιε!!!αα8 α” αει!! Καα!;;!ια!ιεα Ραιι·οαα! αα!:ει· !ιεεααι!εια
Βεε!ιται!!ε!α νει!ι!ε!!ιεαι!εα αατ! α!!! ιια «Πε α!εα!ια!!!ε!ιε θα!!α!αι· ικα Παει·
!αεεεαι!εα Ρ!”ι·ααι!εα νναι·ι!ε ε!αε Οοιαια!αειαα α!ει!ει€επεται, !ιεετε!ιεαι! Με
ειαεια Βενα!!αι!ια!ι!ἱἔτεα α» Βει;!ειαα8 (Οαει!ι!ιε!ιεαι·αι!ι ναα δι·|ιαιίι!2),
ε!αεαι Βανα!!ιιι5α!ιι1€τεα «α. Β!εα!ιαία (8ναι!!Βαα να!!!) αατ! αιαεαι ια

Βειαε!αεα!ιαίι!ια!ιεια Ε!ιιναι·ατααι!α!αε 8ενιιΐι!ι!!εα, α!! Βα!!ιο!!εα!ιεα Οσα
ίεεε!αα ιια!! ω!! !ια!ιαι·εα Β!ε!ι!ει·ειααι! ααΒε!ιαι!Βεα ναι·ε!!πεαι!εα (θαει·
1ι!!ιααα!ι·α!!ι ναα Πόει·ΖΜαει·.)

α

!)!εεε!!κα !ιαΙιεα νοια 1-24. Αρι!! 1855 €εαιειαεε!ιαίι!!ε!ιε Βει·α!!ι
ααεεα Βορ!!οΒεα ιια!! Με Ει€ε!ια!αε ι!ειεε!αειι νοι·εο!ι!!!Βο Βειιιαα!ιτ:

Η!ει·αεια!ι ννϋιι!εα

Ι. Δε! Παω! !!ίω!ιι7/ΖίεΙιεπ 8'οΖία!ια· απ!ιείπι|αΙΖεπ.
1) Με ΡΕι·ϋα‹!εα, ννε!ο!ιε ε!ιε‹!ειιι ναα αεα Β1πε!ια!'εα ναα θααεΙααι,
Ψαι·πααι·8 αατ! ΑαΒα!ιαι·ι; νει!!ε!ιεα νναι·ι!εα αατ! ι!!ε]εα18εα, πα

ννε!α!ιεα Πααιεαρ!τε! ααα ι!ααιοαρ!!!!εε!ιε !)!Βα!!!!ι·ε α” Ρι·ι!εεα
τατιοαει·αε!ιτ !!!πεα;

2) Με Ρ1'ιααι!εα, πα ννε!α!ιεα ιιαα!ιιαα!ε ιιιι!'ἔε!ιο!ιεαεα ι;εια!!!α!ιεα θαν

1) Με ε!ααε!αειι Κιια!ιεαετε!!εα. εαννα!ι! !ιααα;!!ε!ιεα Ριι!τααατεε, Με !›!εα!ια£!!ο!ιει·
θα!!α!.ιιι· σα!!! ιια!Βει'α!ιιτ ιια Ναι. Βει;α!. 1858 Μ. 4 8. 25 Π'.

Και!!! Διακ και· Μια. ΚααΙιοαι·εοΙιε. Π. Εισαι!. 51
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ροι·πϋοποπ ροτεϋπΙἱοπο ΡΜι·οππ$ι·οοπτο εποποπτ απμεπιπάεπ, πάει·
πι: ννεΙοποπ εοπετ εοἰετΙἰοπο Ροι·εοπεπ ρι·πεοπϋι·τ πωπω; ϊ οπιἱΙἱο!ι

3) ᾶἱο_ῇεπἱΒεπ Ρϊτϋπόοπ, νσεΜιο ἱπ πεπει·οι· Ζεἱτ “πωπω πω! πππ π!!
Βεππιἰποπ οπο: πωπω ΙζἰποπεπτπἱττοΙπ άοϋι·τ, πω! εοΙοπο, "πω
πω: άοι·8Ισποποπ ΜΜοΙπ Με επι· (ΐοπΒι·ππ ππΓεςοποεεεττ κνοι·άοπ Μπα!.

Π. Παω Κ. Ρα2ο·οπα2ε ωϋπἰεπ υεΜΜΜπ.·

1) ὸἰο)οπἱἔεπ Ρίκ·ϋπάεπ, πα ννοΙοποπ Μ: Ρπ1τοπιπετοοπ1ο ΜΜΜ-ι εοποπ
νοπ πεπ Βο8ἰετππ8ενοτῖππτοπ δείπεο· Ι(ϋπιπίι”σ|ιεπ Μπ|εσΖᾶΣ επί
ΗϋοπετόἰεεοΙπεπ πποι·πο,ςππ;.;επ, ΗιεΠε πω. Βεεοπόστο ΒεοπτετἱΜ
νοπ ΙΜεπ ππ- ὸἰε Κι·οπο ει·ννοι·πεπ κνιιτποπ;

2) απ ΡΓπ·ϋπόοπ. Με πνοΙσπεπ ὸἱο νοι·όωπ νοπ νοΙτ!ἰοπεπ ί.?οι·ροτει
Ηοποπ επε8οπϋ2επ Ραιτοπιιτι·οοπτο, Ιπ·πϊτ ΒοεετιΙἰοΙιει· Αποι·ππππ8
νοπ π” Κι·οπο νοι·τι·ετεπ κνοι·άσπ;

3) «Με Απππ!ιΙ που εττἱοΜπτοι· πωπω, ιιι κνοΙοπεπ πω· Κι·οπο Με
ΡΜι·οπιιτι·ωΙιτ τΙιοἰΙε εοποπ νοπ πω· Ηι·οπΙΜιοπ ιππωπ Μ Βι·
τἰοΙιτπιη; άει·εε!πεπ 8τεΙ!επ ίϋι·πι!Εοπ ::ποι·Ιππππτ ·στοι·όεπ Μ, πω.
πππ ποπι Βι·ποΙιωπ άει· 0οιπππεεϊοπ, πππ ΕἰτοπεπτεοπτΙἱοπεπ Οπω
πεπ, Μ! €οποπννϋι·ιίΒειπ ΑπΙπεε επεπετΙ:οπποπ να;

4) Απ: άει· ΟΙεεεο (π' ΡΙ”τϋπόοπ, επ ννεΙπποπ οπεπΙοπι ;;εἰετΙἱπ!ιοπ Οοι·
ροτπτἱοπεπ ρπποππτἰεοπο Βεο!ι€ε επμετππποπ πωπω, ὸἰεῇοπἱμοπ,
Με ννοΙοΙιοπ «Με Ρπττοπππ·οοΜ πεπ ΒοοπτεπεοπίοΙ8οι·π )οποι· οοπ

ροι·:Μοποπ., πνειςοπ Βοεοποποποι· Βοὰοτπτἰ‹ιπ νοπ άει· Ιτίι·οπΙΜιεπ
Βοπϋτόο εο!ιοπ ΜΒΜ· Π5τιπΙΜι επει·Ιιπππτ πνοι·«Μπ Μ; εοΜε εοΙοπε,
Μπεἱοπτἱἱοπ ννεΙοποι· ω· πω· @τω ειππΒοππΒιοπ Ππωπεποπππ8 Με
τΙίππίέι:Ιιε πω." πω· νοπ ποπ Βεπιιοπωπ θ‹›ι·ροι·ειτἰοπεπ επεποπι
πεπεεεεποπ Ριιτι·οππ$τεοπτε ετΕπππ1: ΦΩΝΗ, νσεεεπιι!π πω· ΠοΒει·εοπΒ
πω· Μπει·επ επί «Με Βοοπτεπεοπίο!μι· ἱπ ποπ Βεἰ1εππΒοπ πω·

νοι·ιππΙΞεοπ Βοἰετὶἰοποπ θοπροτπτἱοπεπ Με τοο!ΜΜι πεζι·ΙΙπποτ ει·
εοπεἱπ2; οπιΠΕοπ

5) οἱπἰιςο νοἱτει·ο ΡΕι·ϋπάεπ, Με ννοΜιοπ εναι· Βοϊποι· άει· επεπ8οπαππ$επ
Μἰἀεπ 'ΠΜ ΜΜΜ, ίπ ΑπποΙιππ8 κνεΙοποι· απου «Με Οοιππιἱεεἱοπ
:Πο Πώοι·ΙπεεππΒ Με Ριπτοπεπτεοπ2οε ιιπ ὸἱο Κι·οπο, ἱπ Βοιι·ποπτ
α” οπννιΜεπόεπ νετπϋΙτπἱεεο ππά ΒοπἱοΙιππΒεπ πω! πι: Ιπτει·επεο
Μπα· ΒϋτΙἰοΙιοπ ΑπεΒΜοπππ8, Μι· Βοτοππ2Ι`οπἱ€8 από ειπ8επιεεεεπ
Μοιππ. ·

Με Κ. Βο8ϊει·ππΒ πεπ εἱοπ ω ιΙίω·εω Ετἔεϋπἰεε νοι·οϊπίεοπ :ιι
Ι:ϋππεπ ει:ΒΙππϋτ ππά ΙΙΙππ·όϊεεε «Με οΙιπο Βεεοπάοι·ο Βεο!ιΜΗεΙ ειπε
θι·ϋπάοπ «Η θοπνεπἱοπε από Ζινεο!τπιππεϊΒ!κεϊτ 6οιπ Ρππ·οπππι·οοΜ όει·
Κι·οπο ιπἔοινἱεεεποπ ΠΜ' ΡΙ'ι·ϋπάεπ α" ΝεοπϋΕΙΞοποπ ΟοΙΜπι· ΓτεἱννἱΙΙἱΒ
ΒΙππ·Ιπεεοπ.

Αποπ πω· πωπω: νοπ Βοττεπϋπι·Β_ΙιπΦ πω» «Η νοι·ππεωαππ8,
πιιεπ άει· ΙιεἱΙἱἔο πππ πεπ Με πω· ΡΕτϋπάοποπεεοΕΜάππ8 ἱπ Αππνεπόππ8
Βεπι·ποΜοπ θι·ππάεπιπεπ πωποπ1ΙΙσπ πωπππιππ πω· (28) ἰποοτροτἱττοπ
Ρίαι·ι·οποπ εεἰπο Οεπεππιἰ€ππΒ οπποὶΙεπ νειάτα, εεἰπετεοἰτει €εεοπ «Με Εκ·

Βεϋπἰεπ )οιπει· οοπιωἰεεἱοπεΒετπ0πππεεπ, ιππική πεοπάεω όει· Απερι·ποπ
απ! απο ππτει· ΖΗΐ. 5 οποπ Βοπιιππωπ Ρίι·ϋπάοπ ΜΙοπ €εΙπεποπ ννοτόεπ
Μ, πἱοπτε Ψοἱτοτεε :τι οτἱπποι·π Βοίππάοπ,



Βο1Ια,<μ ΙΙΙ. πω· Οοπν·«επ11οπ ποια 8. ΑΡΝΙ 1857. -~

1111111101 αναι·«1οπ ποπ11οπε11«:Β 837 Ρίι·απ«1επ αεαι Κ. Ρα1ι·οπα1 νει·
ΒΜΜπ ππ«! 184 πω· ΜποπϋϊΙ€«:Μπ (ΜΜΜ απίπ11οπ.

Βεα1η;ο ΙΙΙ. πω· θοπνοπτὶοπ.

ΝποΜοπι πω· Οι·«1π«ιπἔ αει· 1111111018” ΑπποΙοαεπ!ιο1τοπ ἱπ (π' 1316
ωπο ΒοπτεπΒιιι·Β πατα· «1επι·ποπτ18επ Βιιταππ ιπ·1εοποπ πεπ” ΒενοΙΙιτπϋοπ

@ραπ δ:: Μπ]ε.«!ιῖ£ «Με Κϋπι:α: ποπ Ψϋ,·12επιπσφ από θα. ΗεἰΙἱἔποἱτ «Με
Ρπρετεπ Ρίσω ΙΧ. «Με δ'πτώππαι·απε Βατι·ο11°ειι «παταω Μ, ἱπ «Μπα Απ-·
παπα ια8Ιο1α1ι «Πο ωνἱποποπ ω- Κ. Βοἑςἱπταπ8 ππ«! όεω Βἰεοποί'ο νοπ
Βοιτοππαι·ἔ ἱαι απ” 1858 νει·οϊπϋπι·1ο Ρ1”ι·απ«1«επααπεοπε1«1απα· «Πο παρετ
11«:1ιπ Απετ1«εππαπ;; 1ὶπαετ, πο πετ όει· «ει·εοΒεπε1: Ππτει·πε1οππ«πο ἰιπ Να
ιποπ «ὶοι· Κ. Πε81αι·πιι8·, «Μι Ψαπποπεπ «Με πω. 8ταπΙοε μτπϊιεε,_ ααι·
Κι·Ιαα«εταη; είππε!ποι· Αι·«11««ι1 «11εεει· νοτοἱπΒπταπἔ 8ι·. Επι1ποπε «Μπι
Ι·Ιω·ι·π Οπκ«Ηππ1 α. Βείσαι·|ι Ναοπετεποπποε πα «πΙ«15ι·οπ «Πο Κατα:

,,Βἰο Κ. Βεπ1οι·απ«ς «πω, «και θα παπα εο1τ1ιοι· ἱπιπιει· Ηπα Πε1:απε
«πω, παί «Πο «1οιπ Κ. Ρα1ι·οππω νετπ1«πΒεπ«Ιοπ Ρίκ·απ«1«πιππι· εο1«:1ιο θεἱε1
Μπα ρι·21πεπτ1ι·επ, ννο!«:Μ «Μι πΙ18«·πιε1πεπ Ρίαι·ι·«:οπ«:αι·ε «πα Βι·ίο18 πε
ε«απ«Ξεπ πιανω.

,,ΐνοππ νοτβι·εοποπ ο«1«ει· Υει·εο!ιοπ νοπ θοῖε11ἱοποπ όποια νει·-€

11πίτππΒ ω" θοΐαπαεπππ1«απ8· πο«Ιινοπ«1ἰΒ «παπποπ, πο «πω παπα «πω
Μετα, ποκν«Μ «Μπα π16811οπ, «Πο Βαο1«ε1«:Μεπ «ππτ1·ετεπ Ι«ιεεεπ, κν«Ποπο

«Πο «Μπι ἔεἱειΙἰοπεπ 8επιι«Ιο Βεπαπτοπ«Ιο Αοπ1απε «α·ποίεο!ιτ.

»ΑΜ «Με ΕΖεπιππΖατ.«ώαίωεπεπ πν1ι·«1 «Μπι Βϊε«:ποίο α” Μ: «ἰει· Βο
ε1«επεπ«1επ ΠαποτπΒοαππΒ πππ π" ποτανναπ«11Βοπ οϊπαπΕτΙ1οπ«επ 1..ο1ταα€
νοτοἱππατο Ε1πΒαεπ €εννϋπι·τ «παταω.

»ΑΜΒ παπά σε «Μπι Βἰεεπο1'π Με ει·εοπντ«π·τ νν«π·«Ξεπ, «Με Επ11'πι·
παπα ε1ποπ. νοπ Πιπ1 1111· ππνναι·«118 ετΕΙΞι·τοπ Ζϋ8Ππεπ παπ «πεπ «ΠΕΜ
11«εποπ Οοπν1«ποπ πα οι·νν1ι·1«οπ.

”Ππιπ11: πεπ Ζϋ811πΒοπ «Με Ψἱ!1ιεΙπ1εετἱίτεε ἱπ ΤαΒἱπ8οπ θε1οΒ«εππο1τ
Μακάο, ρπ11οπορπ1ποπο νοι·Ιοε«ιπαππ απ ΚαΠτο111«απ :αι Μ$τοπ, «πω πω·
ΑΠοιπ ω· Παππά”, νοπ «Μπι Ηπα - @και «Πο Ει·ποππππα όοπ Π1τ·οο1οτε
ππ«! όει· Βορετεπιππ «11«απ«ει· Απετπ1τ - ιεπετεπεπ«1«επ Μ111.61 Οοϋι·αποπ
πιααποπ«1, «Με Π«ιο1ε;π«πο νει·ίαΒοπ; πΙΙοἱπ πασα «Πο Κ. Βεμ;ϊοι·απ8 κατά
1:01 Βεε«πεππ8 όσι· Εππτε1ϋπΙο ἱπ αει· ρπἰ1οπορπἱεπποπ Εωπαιπι πα1' «Ιἰοεεπ

θεἔοπε1ππ«1 «Με «παπΙΜια Β11«:Ι«π1οΜ πεπιποπ.
`

»Με Κ. Βεἔἱεταπα πιάτα π1ο:Μ: Μπαοι·π, «1πεε πω· Β1εοποί «πασα
ΤΙΜ! όει· «Μιετεοπαεεε ααπ «Μα Ει·«τ«18πίπεοπ «Με Ιπτει·«:πΙαι·Εοπ«1ε παΕ

σιωπηεωω δ'επιίπαΜεπ νει·νν«επ«Ιο -- νοι·παεΒεε«Μτ, «Μπα νοπ· ΑΠοπι «Πο
ἱπ όει· θοπνεπϋοπ 1οε«€επ«Μτοπ Ψει·Β1π«Ι11«:Με1ωπ «Με Ιπωτ«:πΙαι·1οπ«1π

πωπω· οι·ΕπΙΙτ ποἰππ.·°

Ππτει· όοπ παπ: αει· ῇοωἱεοπ Οοπνοπ1ἰοπ απνει·ε1πϋπι·επ ππ«! «·σωε«Μ

αιωνσει· Κσ·α[! 2:·είσπάεπ Καοσ·άπαπρεπ νεα·εωΙιτ «Πο Κ. ΒεΒἱοτππ«; ποΙΒε«
νοι·«παπ«111οπ νοτπαΒεππεἱεο «Με νοι·οι·«Ιπαα€οπ νοπι 30. δαπααι· 1880 πππ

1. πω 1858, εοννίο απο Γαπαπτἰοπεἰππ«ι·ππιοπ« νοππ 14. Μπἱ 1828.
πανω εοΙ«:Ιιεπ πἱοΜ νοπ σ” Βοτπτἱοπ ποπ ΒΜπαιπε παπ«Μ«, πωπω;
Βο1Ιπποπ Ο ππ«! Π πα «Πακετα 1ατι·αιποπτε.

-

Μ*
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Μα Μια αι·ϋεειοπ νοι·8παποπ αμεα! Μι· οι·οοαεπει: Ππιοι·Γοι·αα;Ιο
πααΙοιο!ι όιοπο νοι·απΙαοεαπ8, δι·. Επιιιιοπιε Μο νοτοἱοαοτππ€ εοιποι· αιια

8οι.ιοιοαποιαιοπ Ηοοαοοαιππα από Υει·οαι·ιιαα ααποαόι·ποαοπ.

Βοπι, Μα 8. Αρτα 1857.

(Ποπ.) ιααιιω Αόο!αΙι α. Οτο.
ίπ αόοι1ι Οοαἱαο.
(Μ.

Βι·. Ειπιποπε Μια Ηοι·ι·α θαι·όιπιιΙ

θι·αίοπ ο. Βείσασ!ι.

Π'αιι4'ω ΙΩι·οΙιοιιι·οοΙπΙΙο1ιο ΒΙΙιΙιοαι·ιίαΙιΙο.
(Ι·'οι·ποταπαε Π. 8. Μπα· νι. 8. 431.)

44. Β πα ,·;οπ, ,Τοααπ. Ποια. ΤαοοΙοπ οι Με. απ. Μ. Μπα!. οοο!. «πο. ΙιιεΙι·ιιι:Ιια

αι·ποιιοπ Με ιηιοαιοΠαιιε οτ ιαοιτι·Ιαιοαιο. Ποπ. ΙΙΙ· οι Ν. Οιιιιι ιιοι·ιαιεαα 8ιιαοι·ιοι·ιιαι.
Μοαπατοι·ιι Ααοαοπόαι·α'. 188!. (232 οι: 224 πω. 8.) 1 'ΓαιιΙοι·.

νοπ Μα αοἰΜπ απατα Ποΐοι·ππποπ: Μ: οροποα!ίαιω από Μ ιαα!τί
ποιπο οοπα·αΙιοαόο ναι· απ .Δι·οΜυ, Βό. Ν. 8. 407 Π

'. από Μ. ν.
δ. Τ? Π”. αοι·οιτα όιο ΒοΜ. Μπα να!. όιιι·ϋαοι· Μια! πασα όιο [Μα.
Ζί!επ4_α. 1861 Νι·. 36. Μα Μι· νοι·ΙιοΒοπόοπ 3. από 4. Ποίοι·ιιαα: Μ
απαι!πϋποπτ'ο ι·πα!ται·Ιο από Μ πιεια·ι“πιππι'α :παπα αει Με Νοι·α νοΙΙοπόοτ.
8οιιιοιπ ρπιΜία·αοα Ζωοο·Ισο, απ Μι· Ηαπό Μι· αοινειαι·τοπ Οαποπιπαιπ από

Μοι·ιι!ιαιοπ τα Μα ΒοοΙοοι·εοι· παο Μι·οαΙιοαοιι νοι·οοαι·ιϊτοπ ααοι· Μο Με
ια νοταἰπόαπἔ πια: Μα Βοπαιππιππ8οπ Με αι·οπεπιεοαοπ αϋι·Βοι·|ιο!ιοπ
Βοοαιο παπα· αοιιοαόοι·οι· Παπαειοατπααπιο απΕ όιο ΡππΧἱ8 Μι· Πιοοοεο
Μααετοι· παπππιιαοπεποιοΙΙοα, ασ όπεπ όιιι·αιιπα απ: Ι.οιοατη;Εοιτ π!!ο οιπ

πο!ια5αϋποπ ?ποαοπ αοιιπτιινοι·τοτ ανοι·όοπ αϋπποπ: όιοποπι Ζννοοαο οπτπρι·ιοαι:
Με Νοι·α νοΠαοιαπιοα. Αααα όἱε αοἰόοα Ιοιαιοα Ποίοι·ιιααοπ οπιαιιαοπ απο
όἱο οι·ατοπ οἱποπ Απαιιαα νοπ ΒοΙοἔειϋοΕοπ, ινοΙοαο ιποιαιοπε απο Εατεοαοἱ

όαπΒοπ Με παροτΙιοαοα ΒιιιαΙοο αοετοαοα. Να· οι·ινααποπ πατα· Μα
Δοτοποιαοαοπ πιιιαοπΗιοα όιο νοΙΙοτίιπόιαοα Ρι·οοοεοποιοπ οιποο νοπ 1850
-52 παιαι·οπό Μι· Ααννοεοπαοἰτ Με νοι·Γαοαοι·ε απ Βοια όσπ ναι· Μι·
δ. οοιιαι·οδιιτιο θοποιαι από Μια θοαοι·οΙνιοιιι·Επιο ποίααι·ιοπ Ρι·οοοεποπ
ααα· όιο αιοαπΒιιοιι οιπο: Βαο $788811 Ιπιροτοπα. (Γαεοιο. ΙΙΙ. μια, 180
232), πιοαι·οι·ο Βατοοαοιόαπεοπ Μι· 8

. Ο. θοποἰαἱ από· όιο 'Ι'ι·ιιααπα·
όαι·οα οιαοπ όοΙοαατοπ Ρι·ιοετοι· (Ν. μια. 31-35), παω· όἱο αι·οαι·ιπ
ιηιοπεοι·απι Ραι·οοαια (Ν. μια. 36-44) Παει· όιο αι·οοποπτια αιιι·οοαι (Ν.
α. 44-53). πω· Μο Ζοιι€οπ αοἰ Μι· Τι·παιια8 (Ν. α. 53-δ'7), Μαΐ
Ττιιαι·οόοα (Ν. α. 82-?5), οιπ Ρι·οαοαοΙΙ (Κ!πποεοαι·ιίτ) ατομα 'Ποπ
ιιιια8 νοα 'Γιαοα από Βια: (Ν. 87, 88), Ρι·οτοοοΙΙ παει· οι·ποαοι·τοπ 8ααπο
νοι·εαοα (Ν. 88, 89), οιπ επιπιππι·ιοο!ιοε Ρι·οιοοοΠ παει· οιπ μπω:
νοι·ϊπαι·οπ (Ν. 88-94), Ρι·οιοοοΙΙ ααοι· Ιπειαιιοι.ιοπ Με Πι·ιαοι!α (ΙΙΙ.
94), οπόΙιοα οιπ οαείϋαι·Ιιοαοα (ππι· απ αιπίαπαι·οιοαοε) νοαι Ρίαι·ι·οι·
δ'ο!ι!απ οπτννοι·ίοποπ Βι·ιιατ-Βιιαιαοπ (Ν. 123--208).
45. Βοιιοι·ιποαοε θοαιο!πόοαποΙι. 8πιππιΙαπΒ Μ: Ποεοαιο ιιπό Υοι·οι·ό

παπ,·;οπ Μπι· νοι·ι'ασειιπ,ο; από νοτα·αΙιαπἔ Μι· 01'ί8- από Βιιτι·ιοαιαοιποιπόοα απ

ᾶιοεεοΜἔοπ Βιιιοι·π, πω· Βοαιο1πόοαοαΙοα, ΠαιΙοΒοα, θοαοαΞΕτείιιαι·ιιπε Μι· 0οπιοιπόο
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!ια!ιαι·αεα ααα Ιιϊι·οαειιαεαπιαΙΙααρεπ α. ε. α: Ναι·αΙ!αμα. Μεσα. 1859. !ΗΙΙ. ααα
ΝΟ 8. απ. δ. (α. Π! Ναι.)
Ν!. Β ιια α ο ι· 1. ΙϊερεΜοο·έααι ω· _ρασααιωΙειι ρωαεΙπεπ ΒεαΜι·, ιια Λιιααιιμ σιω

!ιαΙιειια: Βεεο!ιιο!ιτα Με ι·ϋαι!εο!ιεα Ριιααιι·ει:!ιιε, Ραιιαει:ιοα, αοαιια!ιοε Ρι·ιναιι·οο!ιι,
θιν!!αι·οοεεε, θι·Ιαι!αε!ι·οο!ιτ, Πι·Ιαιιαα!αταωεε, Κέι·0|ιειιι·εσα!) αειιΜ:!ιοε Βιιααοει·εα!ι!.

Οιιεεο! ααα θαιιιαμα (1860 ει·εα!ιιααοα, πω· σα” διι!ιι·οεαα!ι!) απ. ιιαα Μ!! 8.
α!. 8. (3 Ποτ. 36 Κα. τ!ια!α.)

Βια· απ. αν!!! αεα διααιι·αιιααα ααα Ριαίιιααεαααα!αατοα αει· ΜΒΜ
α!ιαι!ια!ιοα, εια!ι απ αοαα Με ααα Βα!ει!ιςα Κι·αϊτ ιιατε!οε ι·εια!ιααααα
Βιιααηιιι·εα ααα Οο!!οΒιοα!ιαίιαα ααα βα!ιι·Βαα!ιοι·α κινο!ιαι·αια ικα !ιείαεεεα,
ααα Β!αα!›τ Μαι· ια ιιι·ιιαιεει·, α!ιαι·εια!ιι!ιο!ιαι· !)αι·εω!!ααα Α!!εε !!'ια!ιιιααι·ο
ιιαε αεα ναι·εο!ιιοαεαεα Βεα!ιιεαιεαιρ!ιαοα ααεααία!ιτι ααα· εαΒεαεαται αα

!ια!ιοιι. ινα- α!αιι!ιαα ιια θααααι!ια!!ο, ααεε εε α!α !ιεετα Μα αι·ιιαα!ια!ιετα
Απ ασε 8ιααιτοαε Μ, ααα αει· Γαααι· ια αει· Ηααα. αιιται· Ααίει·ιιααα8
ε!αεε αιιι·παα Ααειαι;ε, ιιαα αααι!!; ααιαι· αι·ϋεεει·ει· οοιιααατι·ατιοα αει·
(Μεταε!ιια!'τα ια αι·Ιιαιιαα, ιααι:ια εε αααα Νασαι Μ, ααο!ι αιοειιαι
εα!!ιεη.χαίαι·ιι€ιαα Ααεααις, ενεαα ει· ααο!ι αιο!ιτ !ιοεοααοι·ε νο!!!ιοαιιαοα

ααα εα!ιαα ααεαα!”α!!αα Μ, αοα!ι φαω· ει:!ιαα!! ααα ααα ι·ερα!ιι·εα εα
!ιααααιι. Παω €αιοα Ααειιιια ααπαίοι·ιια·εα, ααα ααα!ι Ααααι·α ο!ιαα Μαα
σ!ιοε !`α!εα!ι πια ναιιειοΠαιι ειιιιι Ιιειιιαα Βααι·ααι:!ιοα !ιααααα, ιια εα!ιι· εο!ικναι·,
καποια α!ε ειιι αιιείί!!ια!ιο!ιοε Ι.ε!ιι·!ιαο!ι πα αι:!ιι·α!!ιαα. Παα ο!ιοααι·οια
ιιιιιιιαα!ι ααα ναι·Γαεεει·α αει· αιιο!ι ιια !)ι·αα!ι αι·εο!ια!ααααεα ΔαεεαΒα
εα!!ιετ α!α νο!!ειααα!;_ιο Βα!ιαι·ι·εα!ιαιι€ οαει· α!ιαι!ιααρτ α!ο ι;ι·ϋαα!!ι:!ια ααα

αεαααα Κααιιια!εε ασε νοα !!ιαοα ααειιαα!ιο!ι ααι·ιιαετε!!εααοα Βτο!'Γοε.

Καια Ψααααι· αει!ιαι·. αναιια ια αιαεαιι Αι·αιαιοα ιια εο!ιι· Μι ααε Μαι
τιΒιιι·ο, !νοεααι!ιο!ια α!ιαι·Βαα;;εα ααα ααννια!ιιιαα Να!ιααεαα!ιοα ν!α!!α!α!ιτ

εοι;αι· ια ειιι!Βοι· Βι·αιια α!ιαα!ιαααο!ι αναι·αειι, ααα !ιαα!!8 8ι·οεεα Πααεααα!8
!ιαιιαα οαι·ι· αιιο!ι αοι·ααακα νϋ!!!αα Μιεενοι·ειααααιεεα νοι!ιαιιιιααα. Αααα

ιια ιιειιιτειαα Ααειααα αει· Η. Η. Βεπαει·, Πει·α/'εία ααα Μα!!ει· (τα. να!.
αατοα ια αἰαεει· Βια!. αιε !ατιιιαα !ιειαειι Βα!ιι·ι!ιεα) !οιαιια ιιια!ιι· ααα·

κνεαιαει· ιια αιεεεα !!!αα.ι.ια!α.
Ια αεια ιοι!ιαιςοαααιι !!!'αι!ια αιιι!ια!ιαα δ. 40'ΐ-448 «ααα αϋι!'ια;α

Πα!ιαι·ι!ιο!ιι: αεα !ιαι!ιο!!εα!ιοα ααα αναααα!ιεο!ιαα Κιι·α!ιαατοα!ιτε. !)αι· απ.
ερτιο!ιι ειο!ι (δ. Μ?) ιια αιε Βα!!ιετεταααιΒ!ια!ι ααα Κιι·α!ια ιζααοαι!!ιει·
ααα: Βιιιαια ειαε, ααα !ιοετι·α!ιτ ε!α!ι αιιιαι· ο!ιαεατινεα Παιεια!!ιιαα. Ζα
ιια!ιεει:ιαιιατ ααα ιιαΒααιια ια! α!ιαι· ε. Μ!!! νοπ αεα· Ααιια!ιαια αεα· ειαε.

Ρι·ιιροειιιοααα ια Ε”ταα!ιι·εια!ι αἱα Βοαο; Β. 412 ί”
. .,νοιι α!!ι;εαιειαεα αιια!ι

[εωααααιιι? Μαι· ροει?] ααα νοι·εο!ιι·ι!ιοα ασια ι:οι·ααε 3ατιε οιιαοαιο! αα

με!ια!ιοαι·α Οοαο!!!σα, ααα ασια· αεαι Οοαειααπαι·, Βαεο!ει· ααα Τι·ιι!οα

ιιααι·,“ αια!ιτ α!ιαι· νοα ασια πα Γαι·ιαι·α ααα Μοτο” ααα αεαι ν. αποτα
αεαε!εο!ιαα; ααα 8. 418 ειαα αιια!ι ασια ρασιαια θιι!ιιιιιαααι αιε Γαι·εταιι

αοαοοι·ι!αια ααα ααε ν!'ιοααι· θοαοαι·αατ αννιεο!ιαα Νια·ο!ααε ν. ιιαα Μαι
ι·ια!ι Π!. ιι!ιατααααοα. Ε!ιααεο αα!” αει·εο!!ιαα Βοἰιο ιααιιοι· αιιτοα αια Βία

ι!ια!!αιι€ α” Κιι·ο!ιοα8εινα!τ αι ιιοιαειαε οι·αιιιιε ααα ]αι·ιεαιαι!οα!ε (αεαεα
ιιιαα!εται·ιι). Πααι·αιια, α!ιαι· Πα· ε!ααα ι!αι·αι·ιιααα Ααεεαι; ναι·εια!ι!ιο!ι αι
(Β. Με) Με Ηιαεια!!αιια ααα !!ριεοορα!εγετεαιε α!ε οιαοιε άιιιαα!ε Μ! αεα
Και!ιο!ι!ιαιι ια ι·εο!ιι!ιο!ιει· θε!ιααι; Βασισεεαοα αεαεα αεαι ιι!!αια ια αει·

!ιαι!ιο!Ξεο!ιοιι !ίιια!ια πα Βεα!ιια !ιεεω!ιαααεα Ραρα!εγειααι. Μιεενει·ειααααα
!ιααα εε πω: αναι·ααα, νεααα θ

.

42? ασια (ι!αααι·α!ν!!ιαι· 8αεαατ «ω,
,,αα εο!ααι· 8ι:αιτ π! μια !ιιιααΒ οια αεαεα Οο!Ιοε, ααα θοααι·α!νι!ιαι·ιατ,“
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811111 1111 8881111. ό11ευό11111 Πο11111·111ν1Ε111·811111111111111111111111111111·11111111111111111

11111·ό11, ό11ε θ1:11111·111ν111111·1111.111:1811111·ό11111:Μ. Π11811111111 1ε1 11111· 8. 428
111111 Ο1111ό1111111· 111181111ε1111Β1181·111'; 11111111εο υ111ςο111111

υ11ό 1111111111111111·

11ο111:11111118ό111· νε1·111111111ό1111ο1111111111 11111 Αυϊ1111111111118 1111· (11111111'ο11 όσε

Ρ1'111·1·111·ε, 111111 νου 111111Β11111111111 1111ό νου 111>11111181:111ε111υ11.Ρ1·ον111111111

1111ό 1)1111:1181111-8γ11οό1111 181 μι· 11ο11111Β11όυ. 11111 111€111111111111111:11111·11`111111·
ε111·111111151: ό1ο Βοι1111:1111υ111.1 (8. 482): ,,1·11111 11·1:11111:1111811011111111111 11ο

:1111111111811111 11111 1111111ς1ο11 (ν1·1·11111111ευ υ1111 81111111'111:11ο111111.)" Β11ε111111111·ε

1111118 1ετ 111ο 11111111111· ό1υ .1111·1ε111111111 1111111180 1.11111·11νο111 Ρ1111·ο11111:

1111111111(8. 441 Ε), υ. ε. ν.
1'1'.Β111111111·ό1 Ρ11111111111ε 1·'11ν1:11111111Ξ111ε1:1111181111111111111το1·11111111111111111.

1181. 11111·11111:1·11111111: 111. 8. 3 11'. 218 11'. 131111'111. 1111ια.9.11011111 11111·Δ'1·111.11·Ι1.

Ψ16"εϋ1ιΜυοοΜ1/1 ΙΜ· 11:11:11”. 1111. 111. 8. 292 11.1 131. Π11·11111111111:1111:111111·;.11111111.

18111 Ντ. 43, Ζ1111·111·1111'.111111. 13ω111·111111111118111 Ν1·. 34 111111111ο1:11η;1:111:1111111111

111181»νου Ρ1·ο1'. 111. 111111.1111ω11ιπ11111'111€1:11111:111111111:11111.41·1:Ι11τ.1·.

18. Βε1·171ε.1· 111..Ι. 11118Ο11111:11111111'11·1111111111· 111ο 11111111: 1111ό 111111", 1υ11

ό1111 111:11·11111:11όο111311111111111111νο1·1'11111111εο11.Ν111111τ11111ε1·Ε11111:111111χ. 1111ο111ο111.

11111111εο111· ν111·11111111·11:111111ν111·11εεε1:111:Α111111ἔο. 11111112ΜΙ 111το11111·1111.24 Βοἔ. 8.

111111.1 Ι·'11·. 3 111. 111. ο

19. Β1111111111- '1'1·11111Ξ111:11111111ε1111111:ο1:1:1:1εε11151111111:111111111111:1·111η1111·1ε11ν1111
Με ε111ινοτι1111ε1έε 11111111111·ο111π1161111111111111111111Με 1111111115,1111111111111:1'111111111111ο

.Ι81111-.11111121111Β111111·Ι12111:1111ο111111ιΒο11ἔ1ε11κ ο11εο1·ν1111111111111·Μ. 1' 111111611. Ο ΡΕΠ187'

Ο111111111111:110110Γ1111'0ό1: 8111111118.Ο11ν1·11ρ111111ό15111111ε1111Ιο11 1111111116111, 11111ροεε1111ο111

11:11ουυν1·1:ε 1:1111111111111ε1111Βοεε11111. 111111.1. 11. Ρ111·1ε 1111111111:ετ 11`1·1:1·11ε.

1)11ε 111111ο111111111111118111111 ό11:1111ε 11118 111111·Τ1·111111·111111εω11111ό111111111”

111·1:181111Ψε1·11ου, 11νο1111111ε11111-·1· 11ο11 11ε111ευ111πι 81111·111ε11:111·1·11111ε11οεο1111111·11

Ρ11111111111 111 ε1:11111111Κ11·ο11ο111·110111 πυ1·1·111 11111εε1ἔ 1111111111111111111111111 11111,

1ε1 1111111:11111·1111ό 11οετερ111118111·, 111111111111111 ἔτοεεε1· 111111 11111· 1111111811
11111·111111111111 Β1·111111 :1ε1·ε161·1 111. 111111111 11111111·11111 ν11τ111·81111ό1111111111·

11υ1:1111€ 11111 1111 νν11111ο111111ε11111·. 0118 11111111 111111·1·181·111111111€11.111·11 111111

Ν1111ρο1111111111· (11111111ο11118111111111: 1745. Με $111·111111·ε1111111111111111ν111111·

11181111όευ αετου υπό Ηε111111111111111111111·Π11111111·1111ο11νου 11182. 11111111111·

111111111·υ111$111·11111 11111111111 11111111·Τ11111·1111111111.1111111ο11111· 111111111111111111111

111111ό1811118 1111· Βοο1111·1111ο11 νου Βοε1111111 υ1111 11111 8ω111:11 1111 ν11·11:111111

Β111111:111νου 11111111 111111111:11.1111ε111111111111811εω111.
11711· νε1·1ν1:1111111111111111111”11111ΑΠ8θ188 111 ό1·1· Κ11Μ111. Εί1'ερ. 18110

Ντ. 49.

20. Β1ο111:1· 1·'1·11:111·. 111111. Β1:111·11έο 111 11111·111:511111ο111111101' Ο11·11ο1111011 1101·

Ζ1912.1·1:Ι11·.β 111ε11Ια·Ι111.1·ΜΜΜ. '1`1111111ἔ111118110. 1111.ΧΧ. 8. 1111-1117.)

11111·111111”.1111111111111111ε1ο1·1εο111181112” 1111111·11111Γ111·11111111·1111ου1111111>εε11118
111111188011ό131'01°111113111-11:11111111111·1111111·111ο11(δ. 127111.) 111111Ε111111111ό18. 185 ό.)
111· 111111 1111ε 11111111111111111111111,118118 111ε 1(11·ο110 1500 1111111111111111111111111111
111 11111111Βοευ111οεε11111111 11111111, ννο111111111111111111εε111111111. 1111111111111ςο111111111

1111· €111111; 1>111111111111111111, 111=118ο11111ευ 511111111118. 157). 1111ε111111υ1111111
1.11ν1111111·11ν1111 11111·111111ο1111111811111όρυ111111: 11118 1111· 11111111;ε1111111·1.ν1·1:1·111111

11ϋ111111111. ,,1411·1111 11811111 όευ Α11ε11·1111111 1111ε ό111· Ι.111111ο111111·ο111·. 1111111111

(11ν111111ο 511 111·1111181111, 1111· 11111111:11111.1111·οε1.11111111Β11111111ο1111111111. 11111ό111

11111111111·111111;11111111·1`111111111111νο1101ν111:1111, 11111 11111111111111111111ε111111111ϋ1:11111;

ν111·νν1:1111ο11111111111161, 1111111111 1
1
1

€11ε111π111111111·Α111ε1111111111111ἔ11111111·
Μο1111111;111:
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ε!α θενν!εεεαεανααε α! !ια!·!εε!εα Απ, ε!αε Να!!!!αααα :αι Αρσα!!ια!ε
!!ειςε, ααα ασαα!α α!εεεει Ααει:ι·ειεα ααι· ω!!! 8ε!ιε!α αεεεαε!!ε. α!!ι ααα!!

α!·ι·ε!σατεαι Ζννει:!τε ιν!εαει· ε!!!!!ια!!·ετεα, εε! α!εεεε ε!!! 1'ι·ενε!!ια!'ιεε δρα!!
α!!! αεα! Α!!ε!·!ιε!!!ἔκιεα.°^ !)ει· νει!. ααεια!ε!!! !ιαει· ει·ετεα!!, ααεε αἱε
α!ιεα ε!α!ιαεα!!αεα Βαεα ασεα ααι· ααι!α α!α @Με ααε!·αααα! αναι·αεα,
ανεππ !ιε!αετ!ε! ι!·εα!!ε!ι!!εα !!!ι·σα!!ε!!εα Ε!!ε!ι!!ιαει·α!εια νοι!αα, ννα!!τεαα εε
!ια!!! ω! αει· θ!ν!!ε!!σ Με!!! Μαι!!! α!!! α!!! ασια!! αει· Βαεεε!!!!εεεααε· ααα
αε!ι, εσααε!>ι! ααι·ι!αι, αι!!! αει· 8ταα!: ααα!! α!!ννε!ε!!επα ναα αεα Μια!!
!!ε!ιεπ Βε!!!!αιαιαπαεπ ω!!! !ια Ψν!αει·ερι·αε!!ε α!!! αεαεε!αεα αεασααει·ε

Ει·Γσ!·αα!·α!εεε πω· α!!ι·ρςει!!ε!!επ (!!!!!!α!!ε!τ αει· Βαε 1'εετεει.!!!ι, ααα αι!εα

α!!! (!!ν!!ε!!ε, ννεπα ε!!! ααα! !α αεα ιαα!ει!ε!!ει! Ε!ία!·αεια!ααε!! ααα: ιια
αἱε Β!!·σ!!!!ι·!ιαα !!!σι·ι!!εα ασ! @ααι· οσπίεε!!!σπ !!α!ιεπ να!. ααι· !!ε!αεα
Ζινασ!! !ια!. Ζινε!!σαε! !ετ εε !!αει· ετνναε μια: !!παει·ει!. ινεαπ α!!! Κ!!·α!!ε
!'σια!!σα ε!!!ειιαα!!Βεαε !ααεα “στα αει· ΜΙεαα!!!!ια!!α!; αε!·εε!αεα. !ια !!”α!!ε
σα!!! α!!! !!!!·αα!!σαεπ Ετ!”σ!·ασι·α!ι!ειε ααι· (!!!!!α!!ε!ι; νσι!ααεα, !!αε!·1ιαααι
αατ, ω!!! ντεαα απ!!! α! Κ!!·εαε !!αα!αταει, α!!! Γατα! αει· Βαεεα!!!!εαι!ααέ
αεα! 8ιαατε ια !!αει!αι!ασα, ω!!! αεια!!! !ια Ρι!!!α!ρ αἱε Π!!! α!! ε!α ινε!!
!ισ!!εε αεια αα!·αει!!α!!εα θεα!ειε !!!!α αει· ααι·(.ιει!!ε!ιεα θεαει!!Βεααπα ααα
θει!εαιεαατ!!ε!! ααιε!·αιε!ιεααεα νει·αα!!;π!!!α α!ιααει·!!εααεα. !ια!! ασ!ε!ια

ραε!!!νε ρι!αε!ρ!ε!!ε νει!ααΒα!ια!; αεε ινεαεαι!!εα !!!!·ε!!!!α!!εα ο!!αι·α!ιτει·ιι

αει· ΕΜ! α!! ααε!· ια!! αεα !ιαι!!α!!εε!ιεα !)σα!πεα αἱε!!! νει·ε!α!!α!·. ινα·
νσ!·ννε!αεα ιια!! αι!!' αἱε !ια Αι·ε!!ία Βα. Π. 8. 449 α. !α!ιαε!!ιε!!!εα Βε

ι·αι!ιαπρεπ αεε Οαπε!ΐα Μ!! Τα!επ2 Μ” α!!! Ευα!!! α! Ε!!εεε!!!!“ε.!α!πα.
θεμα Βίε!!ει· αρι·εα!!επ απο!! αἱε Ααε!!!!!ιααΒεα νσα

2!. α. Μ. Ρ!·ιεααε!·,ες: Ζα!· θεασΙιέοΜε αει· £'Ιιεεεα25εααα!!ρ. Παει· Αι
ι!!ιε!. (!α Ι)συε).ι! Ζιεα!!!·. 1

!.

Κ!!·α!!εα!·εσ!!ι. !ια. Ι. Πε!'τ. 3. 8. 382-391).

Πει· νει!. επινν!α!!ε!!; απ αει· Ηαπα αει· ι!!!εα αεα!εε!!εα Βεε!ι!ε
α!!ε!!ει·, ναι!σααπαα!'ο!·αια!α!·ε. Βτε!!επ α!!ι!ε!α!!ει·!!εαε!· !)!σα!ει· ω!!! Μια!!

!!α!!ε!· Ωαε!!εα α!!! !!”σι!α αει· Βαεεε!!!!εεεααι.ι αἱε παπι θαπε!! ναα Τι!εα!,
ααα αε!!;!, ααα!! αἱε Βαεεαα!!εεεα!ιαεα αε! αεα α!ιεα !)εατεσαε!!. !αασ!”εια

τα!!! α!!ιεε!·!!σαε Βεα!ι!ειςεαοαα!ιε ααα !α αεια Β!!ιαε ααεα θ!ν!!ε!!εα ινα!·εα,

α!!! αἱε απ! αει· Πεαει·αι!αε αεα ιπαπα!αια ω!!! Βεα!ε!!απα αεα ασια!!α!αια

αειι!!!ιεα ααα ν!ε!!ε!ε!!! ααα!! ααα!! !!! αεια Βε!!αΒε!·; ααα!! ε!!! ααει· !ιε!αε

ο!ν!!ε!ιεπ !ια !!ε!!ι.!Βεα 8!!ιπε ναι·εα, !ααειπ α!!! Με!!! ναι· α!:αα!!!ε!ι αε
ε!:!!!ιιπιε!! Ρε!·ασ!!εα ναι·Βεασιααιεα ιναι·αε!!. ναα αει·εα θεαεανναι·ϋ !!ιι·ε

Θ!!ι!,α!!ε!!: αα!!!α8ε. Π!! Ψεεεα !!!8 Με!!! !α αεια Βε!εε!α αει· Πι!ιαααα

ρσι·ασπεα, ααα!! α!ααι !π αεα Ηααα!απΒεα αεα ΓιΕπιρ!·εε!!επι, (α!·ε!ινει·
απο!. σι·ι!!σι·) αει· αει!νααπ!!σα α!!! νε!·ααιια!!!ααεα !ε!!ετε (α!εε!αε !!!ει!!ι!!:

αει· !”αι·ερι·εσαει· ω!!! αατ!!! αἱε οσασ!!!εαεσα!!!ααε ααα ραραι!!σαεπ Πε
σι·ε!α!εα ναιρα!!ι:. κνε!σ!ιε αεα !..α!ε!! νε!·α!ετεα. αεια!! και· Βαε παπα!

ιααα!!!!αι·αεα. να!. 8. 373). αει· ααε!· ααα!! 1'ε!!!ε!ι Καππα!. ασ ααα!! α!ε

αειαε!!!!μεα Ρει·ιιααεπ !!αι!!!!.!ε!ααι· εε!ααι αἱε Ηαπα!ααα νσ!!αα!;εα. Παει

Ψσαεπ αει· !Βασεσα!!εαε!!!ια !ια; ε!ετα !!!!α!!! !π α!!! Οσαεεαεει!ι!αιααα αει·
Βτααι!εαιε ααα α!ε!·!α !ια!!! αἱε νσ!!!αι!!!!ιιι!!α!ιε Ααεααααιιαα· α!!! αεα

Γσι·αει!!!ιΒεα αει· Κ!ισαε !!αει·ε!α. Π!!! Ρία!·ι·ει· !!·α!:εα α!!αια!!α α!! α!!!

8ιε!!ε αει· α!ιεα Γαι·ερι·εα!!ε!· σα!! νε!·αι·ίιαα!εα α!εεε, ααα ει! πατα!!
α!!! θεαε!!!ναι·ι. αει· ΡΓαι!·ει· αε! αει· !Σ!!ειιαα!!εε!ιαα8 !αιιι!ει· αι!α€επαει·
αείσιαειι, αει!!! μια!! α!ε α!!!!!α!!ε!! αει· Π!!! απ!!! ναα !!ι!· αεα!αε! να!.
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21. Β1ιιιιονεει. Κιιιο11ι:ό Με" ρω Βιιειι1νο σι Μ! ιιιηΙιιι ι:εεΙιοεΙονιιιιε1ιε51ιο.
Υγι1τινιι1ο1 νέα!" 81ιιΙο. ν. ?απο 1858. Βοοιι11: ο1οιιγ. Μ!" 1. ΜΜΜ: στοι·1γ. ιιιω
Π. εν:ιιοΙι 1. 2. Θ. 'Ι'1ιιΙιοιιι ιι ιιιιΚΙιιι1οιιι Βωιι·ιοΙιιι ΒοιιΙιο1ιιι 5 2114-3161. 5. 1-280.

(8. 2ηιιι11η;.)

1)1ε881° ..ενιιιΒο11εο!ιο Βοιο ΠΜ· θειειΙιοΜω11 πιιά Μι Μι· οποιο
ε|ιιν1εο1ιειι Βιιι·ιιο1ιειι 110Γ8Π880Β'. νοπ Ψεπεεί δ'ίαίο, Ρως 1858, 1ιεερτ14:1ι1
ἱιιι 4. διι1ιι·ε. Μ. Ι. Ηείτ 4. 8. 2419-8115 ιιιιικ· Αιιι1οι·οιιι: Μ: ΜΜΕ
ἰι“οΙιεπ 7ει·ιαπιπιίαπρεπ ίπ θεε!επ·είο·1ι; ι1ιίε Μάτιρε1 τω· Ιια!!ιοΖπολεπ

Κίπ.·Ιιε ίπ Βοσπίενι; ε1ίε διπυι1επ άει· |ια2|ιο!ι'αΙιοπ Ιίίπ·Μ ιιι ΜάΙιτεπ;
ιίίε 211ί.σει'οπεπ Μι Βε·Μιε Με· θι·υ.ι·επιφαί.ι τοπ 1550-1505. ?πι Κ 11.

Πτι Π. Μ!. Ηεί1 1 ι1εεεο11ιοιι .1ιι1ιι·οε: Μαι· όεπ άι·ί11επ θ:·άεπ Με

1
ι. Γπιποί.ε·Ιειω τοπ .4.σ.ιιζιέ. Ηο1'ι 2: ‹Ιι'ε Μ2|ισίω·Ιιεπ 8!αυεπ ίπ Ι.ι!ι·ι'επ,

Ι·Μ'ι 3: άίε ύΜ:4ϋ/1Μιεπ Ι1ϊι·ι.·Ιιειι.εμποάσπ ίπ ΜΣΙΜετι; νοπ [Π. .λ Β1Ζι|.
Π. ΒΙιιΙιιιιο, Βι·. 1·`ι·1ειιι·. (1Μι. .Ιιιε11·:.ι·. και 11:01'. ιιι Βιιιιιι). Με Πισω

Ιιτουεειεσ1ιο θεεο11·. νοιιι 18. Μαΐ:: 1845 ιιι 1ιοεοιιιιει·οι· Αιιινοιιι1ιιιικ ιιιιί Ρ1'ιιτι·ινο1ι

ιιιιιι;ειι. $ε1ιιο Μειιιιιιη; αυτ! 881118 Ετέι1ιιιιιιιι; ιιιι θε1εω οοιι1°εειι1ιιιιο11ει· Ριιι·Επιτ.

Βοιιιι 18:39. Μιιι·οιιε. νιιι. ιιιιιι 110 8.· δ. (Β6 Με Πι.)

Πι Μ: ιι1εειι Βο1ιι·11'τ Β|ιώπιε'.ι μέση Με Μι [1ι·ε·Μυ Μ. Ν. δ
.

89 Π'.

129 1
1
.

ιιιιι1 Μάι Με Μεοιιι1ει·οε Ψει·|ι (ΜΠιιειοι· 1ιεἱ Αιιι·1ιειι6οι·Γ) ει·
ιιοΜοιιοιιο ΑΜιιιιιό1ιιιιΒ νοπ Ηϋ|)”ω· Μπιτ Μ: Ηι·ρ/!ι“ι·Ιι!ωπρ άει· 6ϊυίΙ
ρεπιεἰπεἱεπ παπι Βαα ππά πω· Αιιώεσωτπιφ άει· Ρ/πιτΜάιωετ ίπ άει·

Β|ιείπμουίπε €οι·1οΜετ, ιιιιι1 σε ιει 11ι:ι°Μι Ιπι1ιιι!ι νοπ Ηι7/|'ει· ιιι ε1ιιοιιι

Ν111:1ιΕΠ180 ιιι άει· νοι·Μιι ;ςειιιιιιιιτειι ΑΜιιιιι11ιιιιις Μι κ1ι·Μίο Μ. ν.

δ
.

147 1ιιιι·είω Επι: 1ιεεεΞο1ιιιυτ κν‹›τὸοιι. ΒΙιιιιιιιε ιιιιιο1ιτ @επι Βιωσι
Βιιιι€ειι Μπιτ Με ι1ιιεεει·ο θοεο!ιιι:1ιτο Με θοιιι·1ιοει ν. 14. ΜΒΜ 1845,
(δ. 1 11.) ιιιιι1 11ιο111 εο11ιιιιιι ι1ειι Βιιτινιιι1' όει· ΒοἔἱετιιιιΒ ΜΒΜ όεπ Α1ι

1ε1ιιι1ει·ιιιιμιι όει· Βτιῖιιι1ο επί «Μπι Β1ιειιι1εο1ιοιι ΡτονιιιοιιιΙ1ιιιιι1ιιι€ε νοπ 1848

(Β. 2 1.), ίοι·ιιιι· @τι άο1ιιι1τιτειι 'Γεια (δ. 3-5). 61ο Μοιινο (Με Βε
μιει·ιιιιΒεειιικνυι·Γεε (δ. 5--24), Αιιεπϋ8ιι Με Μπι Ι.ιιιιότιιμενοι·1ιιιιιι11ιιιιιςειι
(δ. 24-80), όει· 1(ϋ1ιιει· Ζο11ιιιιι.: νοιιι 15. από 16. .ΜΗ 1843 οιπ
ιιοπιιιιοιι, ειιι11Μι άιο Μοτινιι (Με ιιιιι111ο1ιοιι Ει·1:Ιίιι·ιιιιΒ άει· Βιιιιιι1ο (δ. 30 1.)
από οἱιιἰἔο Β1ι1εσ ειιιειι 8100181°π11ι88Π180ΜΗ18 Μα ε1ιιιι Ηομ1οι·ιιπέςεσιιτννιιι·Ε
(δ. 31 Ε) Με Μπι Ι1τοι·ιιι·1εο1ιοιι θειιιι·ιι11ι!ιιιτ νοπ Ζιιτιιο1ιο (1851)
Ντ. 29 δ

.

463 από 464) ιιι1τ. Πιιι·ιιιι1 1ιο1ι·ιιοΜετ Β1ιι1ιπιο Μπι Ιιι1ιιι11;

Με θεεεποε. ΜΜΕ «Με ιιιιιιι>ειι·11τειιοπ Ριιιι1ιιε Με (θ. 31-38), Με·
ειιι·1ο1ιτ όἱο Μέιιιμι1 υπό Μιεενοι·ε18ιιι1ιιιεεο ι1εεεεΙΙιειι (δ. 83-37), πιιά
σε 1ιοιιιιιιτ ι1ιιιιιι άει· Ηιιιιριμηιοιιειιιυό, Με Αιιινοιιι1υιι€ 1108 Οωεποε επί
ιΠο ΡΓιιι·ι·1ι1ιτιεοι· ΠΒει·1ιιιυρτ (Β. 37-50) υπό ιΠο ?τοιχο ιιιιο1ι άει· Βιιιι1ιιει
όει· ενιιιι€ο11εο1ιειι ΡΓιιι·ι·1ι11ιιεει· ιπε!ιοεοιιιιοτο (Β. 57-59) ΠΙιι1ιιιιο ιιιιιιιιιιτ
ιιιἱτ ΗϋΠει· ιιΜιτ πω· ιιι άει· Ιιιτοι·ρι·οιιι11οιι σ1οι·1”ι·ιιιιιϋ81εοΜιι (Μπεσα

8ο1ιιιτι1:, εοιιι1ει·ιι ιιιιο1ι Μ” Με Βετ1οιιιιιιιιι; ι1εε θοεοπωσ νοπ 1845 ΗΜ
11ιιτο1ιννε8 Πἱιετοἰιι. Β1ιιιιιιιιι ειιιι€11ιιιτ Μπιτ άιο 8011111101 νοπ ΗΠ1ΐοι·

τω». νεο οι· ι1οιιεειι Αιιε1ϊ11ιι·ιιιηιοιι νιάει·1εΒοιι «Μ, ο!ιεο!ιοιι ιιἰιτ1ι Με
ιιιεἰετιιιι άει· νοπ Β1ιιιιιιιο Μι· εε·1ιιο Αιιειο1ιτ 1ιο1μ1ιι·ιο1ιωιι θιιιιικ1ο

εο1ιοιι ιιι 11οιιι 1'ι·ϋ1ιρι·οιι Ψοι·1ιο.νοιι Ηἱὶ1Ϊ0ι° 11ιιι1οιι. Ναι· όσιι·1τι κνοιο1ιτ Με
Αιιειο!ι1: ΒΙιι1ιιιιο'ε νοπ Η1111'οι· Μι, όιιεε Β1ιι1ιιιιο ΜΜΜ, (8. 40) Με θεεοτε
νοπ 1845 1ιιιΙιε, εοκτιει ιιι Αιιιιο1ιιιιι8 άει· ΟιιΙτιΜιοετοιι ϋΙιετΙιειιιιιι. Πο ιιιιο1ι
ιιι Αιιεο1ιιιιιι.ς άει· Ρ181°τκ01ιιιιιιι80ιι οιιιιιιι πωπω πω' ι:ιιιιίωιήοιιεΙΙιι Ριιι·11111:

Μι·οο1ιιιο1οιι ΑιιΓΙιτἱπἔιιιιΒειιιοἀιιε νοι·Βοει:1ιι·1οΙιειι, ιιιιιιι!ιο!ι Με Ρίιιι·ι·1ιόιιευτ
Μι· οοιιίεεειοιιοΙ1οιι 81οιιοι·ιιπι1ιιΒο ιιιιτοι·ννοι·ίοιι, ννι11ιι·οιιτι 1111110: «Μπακ
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Μ· εανειιεΙΙιεϊι ΜΗ, (Με εε εαεα όαι·εΙι όἱε ΕπιεοΙιεϊόαπεειι όει·
θει·ιοΜε!ιΒίε από όει· Βεειει·απε; από όεε Μιιιιειει·ιαιπε ενιι·ΙιΠε1ι

νει·ιιειιιτ Μ), σῆς!. .4ι·εΙιίυ Μ. ν. 8. 144 Π'. 308 Π.) από όεεε|ιεΠι
εἱπ Εη;ειιεπιι€εεεεετε νει·Ιεπετ. ενεΙεΙιεε όιε ?τεμ ιιι 5επεπι Βιιιιιε
ειπε: εοπ1“εεειοπεΙΙεπ Ρει·ιιετ εαιεεΙιειόε. Πα ΗΕ11Τει· από ΒΙαΙιιιιε εΙεο

ιιι Βεεαε επί όπε ἱαι Βιππε οοιιίεεειοπεΠει· Ρει-ιιει Ψαπεεπειιενειιπε
όαι·εΙιεαε απει·ειπετιπιπιειι, επ πειτε όει· Ιιε1;ετει·ε εεννιεε 1ιειαει·1ει θι·από

ΒεΒεπϋΙιει· όει· εο ι·α1ιίΒ ααό οιιιεειιν €ε!ιε.Νειιεπ Πιιι·ετεΠαπ8 ιιοιι
Ηι11Τει· ειπεπ εε ΙειόειιεεΙιείιΙιε!ιεπ Τοπ ιιιιιαεεΝειΒεπ, εΙε απ όει·εεΙΙιε
νοι·ινεπόε επεΙιε, όει· ενεπιει·εΙιεεΙιειι Κιι·εΙιε ειπε επτεοΜεόειιε Πιι€ει·εειι
ιΞ81ιε1τ εαειι1'ιι€ειι. Ηι11Τει· πετ ιιιιΕ όιεεεπ Απε;τι11' Β!α!ιπιε'ε ειπε εισαι·

ιινότόιε από εειιιεεειμ Βε!ιεΙτεπε Ει·ινιεόει·αιιιι; ει·εειιειπειι Ιεεεεπ:

22 ε. Με ι·Ιιε1πρι·εαεεΞεο1ιε θεεε1ι ν. Μ. Ρόδι:: 1845 από εειιι νει·ΙιίιΙαπιεε πα
όοπ Ρι'ιιι·ι·νοΙιπππ,ε·ειι. Βια ΝεοΙιτι·ιιε ιιι αει· 8επιιιι:: Με Ψει·ιιόιεΙιταπε; όει· ΟΜΙ

εεπιειπόεπ α. ε. πι. νοπ Πι. Η ΜΜΜ. Μόπειει· 1860. Αει:1ιεπόοι·1°. Ή. από 185 δ.
ε. (48 ει. Πι.)
Ηα1ϊει· πετ ιιι εεἰπεπ Ιιειόεπ Βο!ιι·11'ιεπ Με νοΙΙε1ϋπόἱἔε Μιιτει·ιεΙ

παει· όἱε επ ρι·πειιεειι κινιε!ια8ε Παει: ιιι Βε1ι·ε1ϊ όει· ΡΓει·ι1ιπαε!ιπα1πετ αια:
εΙΙεπ θιαιιόεπ από θειςεπ8ιϋπόειι €επιια από οα]εειιν όιιι·,εεΙεμ. Ια όει·
ιια!ειει €επειιιιτειι 8α1ιτι1'ι ειπε ει· επιιιΞε1ιετ όοπ Ια!ιιιΙτ όει· Βειιι·ι1'ι νοπ
Β!α!ιπιε ιχειιιια ενιεόει· (Β. 41-46). Με απιινιόει·Ιει;Ι1οιι 1ιΙαι·εε Βεεα1τετ όει·
Ππτει·ειια1ιαπ8ειι ΗΠόει·ε ιιι Βειι·ε11' όειι θεεεεεεε νοπ 184δ ε1εΠτ ειι:1ι

όει;εεειι παει· 1ιει·ιιαε (νε1. θ. 'Η ό), όιιεε εε %ενειίε11ιεΗΜεαΜ, και όει·
νει·1"ιιεεει· όεε Βεις1ει·αιιεεεπεναι·Γεε από όει· Μοτινε όιε Πιιι·ι·1ιιιαεπεαιε1

ειαιι€επ απ· ειπε εαπειό111ι·ε θειπειπόε1εετ €ε|ιεΙτειι ω. από όεεειιιιΙΙιόειιι
Ιιενοι·ειεΙιεπόεπ θεεετεε αιιτει·νσει·1'επ ινοΠτε. Πει· Ηεαριει·αιιό άα/'ι2ι· Μ
όἱε Πιι€Ιειειι1ιειτ, όιε επόει·ιιίεΙΙε εννιεεΙιεπ 1ιιιιόιοΙιεε1ιειι από ενεπεεΙιεε1ιεπ
Ρίει·ι·Μαεει·π επτετειιεπ νι·αι·όε. Αααα αν” όει· νει·1'ιιεεει· όεε θεεετεεε
ιιοιι 1846 Ιιειιαειο!ιιιμε, απ πιώ: εννειίεΙΙοε; πιει· ερεεε1ιεπ παει· παπι

Ψειιἱἔετεπ ε!ιειιεο νιώσε θι·ϋιιόε απ, ιιΙε εεεεπ όιε ΑαεεεΒΠεεεαπε όει·
Ρίει·ι·1ιεαεει·. Πειιπ όει· ννοι·1Ιιιαι: όεε θεεετεεε, ἱπεΙιεεοιιόει·ε όεε δ. Τ,
ιει όει· Ααεεε1ιΙιεεεαιι€ όει· Ρίαι·ι1ιεαεει·, ιπεοίει·π ειε ειπε όιι·εετε θε
ιπειιιόε1ιιετ Ιιε8ιαπόεπ, επτεοΜεόεπ εϋπετιε;, από εεΙιοπ Με εαεα ιιΠεἰπ
8εει€ιιει:, όεπι Μειω- ει·ιιειε Βεόεπ1ιειι εια ει·ιινει:Ιιεπ, πα ει· πατε: ιι·Βεπό
εἱαει· ΒεόιπΒαπε; αΙιει· όιεεειι Ψνοι·Ππατ εαεα 1ιιιιιισεεεε1εεπ όϋι·ίε. όεόεπ
1'εΠε ιπαεετε Με ΑΙιεἰεΜ όεε θεεετεεεΒει·ε νοι·Ι·ιει· απενιιειϊεΙ!ιε1'τ ίεε2
ετε!ιεπ. Ι)α όιεεε εαει· ιιιεΙιτ 1'εειειεπι:, όιι όει· Βενειε πιε1ιτει·Βι·ποΜ
α·ει·όειι Ιιεππ, όει· θεεετεεεΙιει· Εεεε όιιιι Με ΒεεΙιτ ιια1'1ιε!ιειι κι·οΙ!επ
οόει· πα1'Βε!ιοΙιειι, επ ιινιι·ό εἱπ ΒιοΜει· εἱε!ι ενο1ιΙιιιεπτ πιιόειε Με θα·
όιι Γοι·ι.ΒεετεΙιεπ ειιτεεΙιεἰόεπ Ιιϋαιιειι. ΒΙα!ιιπε πετ όιιεεεεπ, ιινεππ να·
νοπ εειπεπ εοπειι€επ ιι·ι·ι€επ Αππε1ιιιιεπ από Μιεενει·ετεπόπιεεεπ ἱαι Βια
εεΙιιειι ε!ιεε1ιειι, απ ΑΙΙι:επιε1αεπ νοπ νοιπΙιετεἱιι όἰε μα” Βεπ·ε1ε!πει
νει·εε!ιο!ιεπ (νεΙ, Πι2||"ει· 8. 8 Π.), ιπόειιι ει· πιιιιιΙιεΙι εειιιε @Με Βιιι·
ε1:εΙΙαα;; όιιι·ιιαΕ διϋιιόει: κνεππ ιιιο!ιτ Ιιεινιεεεπ ιιυει·όε, όει· θεεετεεεαει·
Εεεε ια όεπι θεεε1πε νοπ 1845 όιε ΡΓει·ι·1ιιιαεΒεαιεπ αιωεοΜ”εσεεπ ννοΙΙειι,
εο εεἱεπ είε Με είπεεει:1ιΙοεεεπ επ Ιιετι·ιιε1ι1επ. Ια Ψε1ιι·1ιειτ1ιεετ εε παει·
ιιια!ι€ όεπ θεε;πει·ιι Β1αΙιιιιε'ε, επ Βενειεεπ σα, όιιεε ιιιιιπ όιε Ρίαι·ΗιΙιαεει·
απεσεΜίε.ι.ιεπ ννοΙΙιε, εοιιόει·ιι ΒΙαΙιιπε πιαεε !ιεινε1εεπ, όιιεε πιππ ειε είπ
εεΝίεω·επ ννοΙ|ε, από ιιιο!ιτ Νοεε ειιιεο!ι1ιεεεεπ α·οί!ι'ε, εοιιόει·ιιειε Μήκ
. πω. ειπαεεε!ιΙοεεεπ ω. Πειιιι όιιε Με £ι·ιιπεϋεἱεε1ιε Βει:1ιτ Μ όπε Πει
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"ευευόε. 8ο υιυ8ε υἱευτ υεννἰεεευ ννυ·ό, όυεε εε νει·υυόει·τ ννυι·όε,
ιυιιεε εε (ΜΜΜ υευοΙιευ. Νεευ ό1εεει· νου όευ Πει·Ξευ1ευ61ευ ιιυό όευ
Μἰυἱε1ετἱε1τεεουἰυτευ ευεευουιιυευευ Αυεἰευτ ει·ε1υτ Μου υιιυ υυνει·ιυε1ό
Που εἱυε ΠυΒΙε1ουυε1τ ενν1εουευ υοτυοΙΞεουευ υυό ενευΒεΙἰεευευ Ποπ
υυυεει·υ.

Ηἰει· @Με εε υιιυ ενώ ΜΒΜ, όἱε ΠυἔΙεἱευυεἰτ ουϊκουευευ. Μευ
υουυΦε όἱε ονυυΒεΙἰεουευ Ρίοι·ι·υ5οεει· όευ ΙυπυοΙἱεουευ €.ς!ε1ουετε!1ευ υυό
όειυ θεεετεε νου 1845 ευτεἰευευ. οόει· όἱε υοτυοΙἱεουευ όευ ενευέεΙ1εευευ
ΒΙεἱουετεΙΙευ, 1υόειυ :απου εἰε εἱυει· εουίεεεἰουε1Ιευ ΠυιυεΒε υυτει·νν1ι·ίτ.
Βιιε ει·ετει·ε νου όἱεεευ Μ1ττε1υ Μ υυευννευόυοι·; εε ννυι·ε υοευ

ν1εΙ υυυ1ΙΙ18ει·, Με όἱε ΠυυΙΙΙἱΒυεΒτ, ννεΙευε Μου με ιυιιουευ νν1Π. Μου
1τευυ όευ ΟΜΙΒειυεἰυόευ 80υ1ε0υΒετόίυ8ε Μουτ πυυπιτυευ, όοεε εἱε όει·

ΜευΒε νου υΙεἱυευ ενιιυ8εΙ1εευευ Ρυιτι·ρευιε1υόευ, ό1ε ἱυ όει· Βυεἰυ

ρτο'νἰυ:ε Μου Βευ11όε1 υουευ οόει· εἰευ υΠόευ ννει·ι1ευ, Ρίει·ι·υυυεει· νετ
εευου'ευ, απ: εο ννευ18ει·, Με όει· υἱετοτἰεευε θι·ιιυό όεε Αυερι·υευεε.
ννεΙουει· Με όἱε υυτυοΙἱεευευ Ρ1ει·ι·υόυεει· υεε1ευτ, υ11υι11ου όἱε ευειυυΠΒε
ΒΒουΙοτΞεἰτιιιη; υΠεε υετυο11εευευ Κ1ι·ουευευ;ευτυουιε ἱυ όευι 1'τουιοε1εουευ
Πευἱε1:ε υυό όεεεευ ΕἰυνετΙεἱυυυἔ ἰυ Με ΝυτἱουυΙεἱἔευ1υουι, Με όἱε Παε
ε1ουτευ όοι·ουευε Μουτ νοι·υευόευ Μ. 8ο υιιυυ ο!ιπο :που ό" ουόει·ε ΜΒΜ
ευευεΠ'ευ. Μου υιυεε ευευ Μ· όἱε υπυο11εουευ Ρ1'οι·ι·υυυεει· όἱε εουῖεεεἱο
υεΠε ΠυιυιΒε ε1υ1ι·ετευ υιεεευ, ευει· ἰυ όει· Ψεἱεε, όιιεε όευ Ιυ1ει·εεεευ όει·
υο1υο1. Κἰτευευ υε1υ :κι επυρυυό11ευοι· Νεευτυεἱ| $υμεί11Β1 αυτό. Πεεε
υυ1υ ιυϋεεευ, ννευυ Μουτ εΠε Λυ8ευϋι·1Βου όει· (ΗνΕυ;ευιείυόευ. ννευ18
ε1ευε εΠε θουίεεε1ουενει·ννευό1ευ 1111· όευ Ρίετι·υευευυυ νευρ111ευ1ετ νετ
όευ. Βε 1πουυ ό1εεεε 1υ όουρε1τει· Ψε1εε ετι·ε1ευτ ννετόευ. Ευτννεόει·:
ιυευ Ι5εετ όἱε Ρ1υι·ι·υΕυεει· όειυ θεεεπε νου 1845 1”ι·ειυό υΙεἱυευ υυό
ευ1υἱυόε€ :πιτ όἱε Ρτοεεε1ευνευ νου Ευι·ευ Βε1ττίι€ευ. Οόει·: ιυευ αυτοπ
νν1ι·ϊτ όἱε Ρίοι·ι·υΕυεετ όειυ θεεεπε, νει·όυόει·τ εε ευει· ἱιυ Βἱυυε όεε
Αυουευει· θειυεἰυόεε£υ1υ1ε, ννοι·υυου όἱε ιυευι·ει·ε Ροι·οου1ευ όει·εεΙυευ

Οουίεεε1ου υιυ1'υεεευόε ΟΜΙ8ευ:ε1υόε όἱε Βε11ι·όΒε 1111· Με ΒεόΙΜ'υ1εε
εΙυει· εϊυ:εεΙυευ Ρυτοευἱε ότι! υΠε θειυεἱυόεἔ1ἱεόει· όει·εεΙυευ σουίεεεΐου
νεκτυεΠευ ΜΗ”.

Αυεευόυμ εἱυό ό1εεει· αννε11:ευ Βουι·111: νου Ηϋυ”ει· υοευ 1'ο18ευόε Λαου
ε111ευε: 1. Με νευυευό1υυ8ευ όεε ΚϋΙυοι· θευιε1υόετιπυε υυει· όευ Πουτ
υευευευ νου 81. θετεου 1υ όει· 811ευυΒ νου1 25. Αυεοετ 1859. υευετ

Ει·15υ1ει·ου8ευ (θ. 88-118), Σ. όεε Πι·1υε1Ι όεε Ι(ϋΙυει· Ευυόἔετὶευτε
ἱυ Βεουευ όεε Ρ1'ει·ι·ει·ε πω! όει· Ρίοι·ι·υ1ι·ουε ιιι θ1εεου νοκυ Π'. Μιιἱ
1859 (δ. 118-184), 8. όἱε Βυτννϋι·1'ε όεε θεεε1:ιεε νουι 14. Μόι·ι
1845 ουό όἱε ΜοΠνε όεε ΒεΒἰετυυἔεευ£ννυτϊε (Β. 134·-15Β). 4. όοε
διποου1ευ όεε Ρτϋεἱόευ1ευ Βυρρευιυυ1 Με: όἱε εουίεεε1ουεΠε ΒεόειιΕυυ8
όεε θεεε1εεε νοιυ 14. Γευτυοι· 1810 (θ. 156·-1θ5).
23. Βοττουιυε1. 8. Οοι·ο11 8. Ο. Ο. Πει·ό1υε11ε ε: Ατου1ερ1εεορ1: ΜεόΙουι

υευε1ε. Ρυετοι·ιιυι 1υεττιιο11ουεε, υιου111ουεε υό εΙετιπυ Με” ερ1ετοΙεε. '1'εκτιιιυ
τεοο;ευον18 υο11εουε 1υε1τιυι11: Ε. ΨεσΙΙιο#; 8.8. Τυεο1. Μ. Με. ΕόΜο υΙτετε. Μουοετει·11

ερυό Αεουευόοτ1ϊ' 1880.

Εἰυ ουε8επεϊευυε1εε Ψει·υ 11υει· όἱε νν1ευτ1εετευ ΤυεἰΙε όει· 8εεΙεοι·Βε,
υυει· όειε Ρ:·εόψει·απι2, όἱε Βιι.:.εαπείο!2 υυό Με υ. ..4!!ιπσσαε:·απευ!.
Πἰε Νοτευ εΙυό Με 'Γυοιυ. Αου1υ, Α1υυ. ν. Πευοι·1 υυό Αυόετευ.
24. ΒοΙΙιε Με· Παω από 7οπιο·Ιυεη;. (Ιυυευτι1ευ) 1861, Ντ. 29, 80: ..Με

Ψ1ευε:· Ρτεσσε από Με· 0οπεοπΙο2.“



ΒοαΙτ, ασ οατΙα Ποια., Βονιιε όο ει:1οαε. απο!. - ΜτΙ”. 491

Βίπο ω.. Ιι·εΙΙ'εαόε ααό ΒαΙεττοΙοαο, εΙπΒοΙιεπόο ΨΙόετΙε8απε όσι·
ΒαΙιααρκαπΒεπ, όπε θοποοτόατ ΙιοεαΙιταπΙτα όΙα ΒοοΙιτο όοι· ΡτοταεΙαπωα

από Με θονι·1εεοπεΙ'ι·εΙΙ:Μ.
25. Βαα1:, Β. ΤταστεΙαε όο ι:αται Βοιααπα, αεα όε αατό1πεΙΙΙιιιε, Βοιαεα1ι

αοπἔτοἔετΙοπΙααε. 1η;αιΙε, παατΠε, ν1οατΗε οι ατοτοαοΙατΙαι αποειο11ο1ε. ΡετΙε.

Ι.οοο11'ι·ο ε: θα. 1859. 8.

Βοαἰιι ΙιεΙιαπόοΙτ ἱα ε1αποΙααπ Μοαο8τερΙια:α Με νετεοαἰεόεπεπ Ηααρτ
τπαΙει·Ιοπ όσα οαποα. Μπακ. ΙΣε εἰπό Με @τα ετεαΙιΙοαεα Με ττεοτειαε:
και ατΙααἱρἰἰε @Με αεποαἱαἱ 0852, παοΙι8εότααΙιτ πα ΜΙΙπετατ ΙιεΙ θαα1α
1858), όα πααΙ1ιιΙΙε (1852) όε @το ΙααταΙαο (πατα ΑαεἔαΙια 1859),
όε 1πόΙο11ε εοοΙεεΙαεαοΙε (Η. 'Ηπα. 1855). όπ αει·οοΙιο (1855). όε1αι·ο
τοΒαΙαι·Ιαιιι (Π. 'Γιαπ. 1857 όοατεαΙι ΙποατΙα:ΙΙο1: νοπ ΜΜαι·πι6ΙΙαι· 1861
ε. παπα) όε εαΙεοορο ιιΙ›Ι ω; όε εταοόο όΙοεαεεαπα (1859), από εοόαππ
6ο οατΙο. Βοιπαπε. ΒοαΙΧ τεεΙι·Ιιπετ εΙοΙι όατοΙι «απο εττεαΒ ΙταΙΙιοΙἱεαΙιε,

απϋαεΙΙΙοεαΙεοΙιε ΒἱοΙααπα· από όατοΙι αταΙι1.ΙεαΙιε ΒτααοΙιΙιετΙιεΙΙ, απεαΙετ1εοΙιε

Βε1οΙιΙιαΙΙΙΒΙιαΙτ από αιαίειεεεαόε ΚαααταΙεε όαι· 5Ιωτοα ΙιενναΙιι·τατεπ ναό

επ αναπΙΒ Ι›οΙτααατεα από νει·Ιοι·ε1Μεα οαποαΙετΕεοΙιοπ Πτει·εται· εαε. Μπιτ
εε Ι'αΙιΙτ Ι›εΙ Ηπα όΙα ΒοεοΙιΙαΙΙΙΙΙοΙια ΕπτυνΙαϊεΙααΒ όετ εἱπαεΙαοα [.εΙιι·οια,

σε Ιόπι1ΐτ ΜαπαΙιεε νει·αΙΙεΙα ΙΜ Ντιπ ιαΙΙαπται·, εε ει·ια6όετ οί: εεἱπα παο
ΙεετἱεαΙιε Βι·εΙτα από πππ όαι·Ι ΙτοΙαεπ ειι·επΒ ανΙεεεπεοΙ1είΙΙΙι·Ιιοπ ΜαεεειαΙι
Με Ηπα επΙοΒεα. [Μια να εε Παπ Ιιεααοια Μ, όι·απΙττ πι· @απο Βείταπ
αιιε όΙεεεπι οόει· 1οιιααι ΔαΙοτ πα. Βια ΑαεετΙ:αΙΙααει όει· νοι·ΙΙυΒοαόαπ
ΒαΙ1ι·ΙΙΙ όε οατΙα Βοιααπα απ. Ηττα ΙεΙόετ Βιιααεα'.ι· ααεἔεεεΙοΙΙαεΙεε επί
. σόμπα ΑαεοΙαιαιιαα ΒοΒτϋιιόαΙοε ΨετΙτ από ,,όΙε τϋιπ1εοΙια ()αι·Ια·· (Μαα
ετοι· 1854) από όααπα ιααποΙιοε ποαοτα νει·ΙιαΙιαἱαε ααΙιοΙτααα$ ΒαΙιΙΙοποπ. -
Ια ενο1τ.ει· νοτιαοΙιτται· Ααϊ1αΒε ατεοΙιΙαπ μια Ιιει·οΙ1;ε
26. Μια”. Ττεαα.παε όε _1ατε 11ιιιταΙω ω. 2. Αιτοπιι6. 1861.
νοπ όειαεεΙΙιεα νατίαεεει· ινΙι·ό εΙαα νΙαΙα1ϋοΙιΙἱἔε ΑΙιΙιαπόΙααΒεα

πα1ΙιαΙταπόο 2«αιεπαατι Ιιει·εαεΒαΒαΙιαπ:

27. Βεναε ό” εοΙεαπεε εααΙόε1αΜΙιμιεε όΙτα;όε απι· Μ. Ι'εαΙιό Π.
Βοααι·. Βό01101Ι αετ1οόηιιε αατα1εειαιι Ιοαε Με ιποΙε απο Ρεατοτ1εα11οα όε Ματ.
Ραι·5.ε·ι.τ, Ενεαιιο ό'Ατταε. 1866. 2 νοΙΙ. 592 ετ 57 ει”.

Μπα τω. Παει· όεα ΙπΙιαΙΙ όεε όαΙιτΒεα8ε 1860 όΙο Κα!Ιι. [Μ. 219.
1861 Ντ. 30. από τα." ΗαΙ'τ 1 «Με δεαι·ΒααΒε 1861 ΚαΠι. Εἰ!. Πρ.
1861 Ντ. 22.

28. Βαι1ετ. -- πιω όσι· θεεοΙι1οπτο αει· 1ιαΙΙιο11εο1ιεπ ΚΙταΙιε. ΕΜ Βε11.τεα πιιτ
Ψ1εεοπεοΙ:αΙτ όοε ΙιεΙαοΙ1ει:Ικα ΚΙτοΙιοα_1αΙιτοε. νοπ Γει·ό2ααπό 190.22", Ρι·1εετετ Με
ΒΙετΙιαιαε Ααἔεπατ,α, 5αΙιεΙΤΙιααεοα. Ηιιττετ 1859. ΧΠ. από 211 8. (1 Ποτ. 86 Μ. τα.)
Ψἱι· ΙΙΙιετΙε.εεεα σε όεα 'ΓΙιεοΙο8εα νοια ΙΙ'αοΙι, πα Ιιεαι·ΙΙια1Ιοπ, ΙπανΜετα

σε @τα κα. €ιόαπ8απ Μ., όεπ θτααόΒεόεαΙιοα όσι· Βνααἔ€Ι18Π ότι Ι:ΙτοΙι
]ἰαΙιεα Γεεωαταπ Ια ΙΙιι·επι νοι·ΙιαΙΙαϊεε ιααι ΖΙΜαι·ίεΜπ, :τα όσα 8τοεεοπ
ΕεΒεα.τ/Μαεα απεετετ από αΙΙοι· Ζε1Ιαα αΙιΙΙοεοαΙι1εοΙι πα οτει·ϋπόοπ. (Παε
ΜΙεεΙΙαΒεπ όΙεεεε ΡΙααε Με απ. εε18τ «απο Βαεοπε. όσι· Κατα. Ητε18. 1859.
Ντ. 48). Με [.Ιται·α1ατααεΙΙαπ ανατόιια Πα ΕΙπα;παΒε ΙιεαρΙειῖαΙιΙἱαΙι Βτενἱατ,
ΒόἰεεεΙε από ΒἰτααΙο, εοόεπα Με α. 8αΙιτ11ϊ, όΙα ΚιτοΙιεανατοτ, όΙο Ποπ
αιΙἱοπεοΙιΙ6εεε, από αΙπιαε ΙιεΙτα.πακατε αΙιΙΙΙεορΙαεαΙια, ταοοΙοΒΙεαΙιο από

ΙπΙτοΙιεαι·οοΙΜΙυΙατ πιατα. Ι›εεαΙαΙιαεΒ. και ετινόΙιαπα αΙε πααΙε1αΙι Ι‹ἱι·αΙπ:π
1°οοΙιΙΙΙαΙιε Βι·ϋι·τει·απε;εα Μαι· όεα Βορ.ιι·11ϊ όει· ΨεΙΙιαεοΙιτεοαΙαν νοπ όαι·

ΑΙΙαειαεἰιιμ'Ζ£ἰ_αἰσει”£ όει· οΜΜίίι.·|ισα Βείιαι”υα ; όσα ΒεετΙΙΙ', @σε πω· ία όσι·



492 Μιει·ειαι·: Β:αιιάιε. - Β:αιιάι. - Βιιιιιιι.
Μάιο!. ΙΩ'π·Ιιε Πει'ί, (8. 57-64). Γει·ιιε: απ: άἱε Βεάεα1ααε Βοαιε
αΙε Μ11τε!ιιαα!ιτ άεε 1:άιεε!ιειι θοιτεε:εἰε!ιεε ααά επι. άεε Ρ:ιπιαιεε

(δ. 102-105). Βοάιιιια εειι6:1; 1ιιει·Ιιε1· ἱιι εεννιεεε: Βεπιειιαιιε ιιαε!ι
άσε: εεΙιϋιιε Α1ιεε|ιαιτι Μπι: άἱε 1ιειΙιΒε ει... ΟΙιι·ἱειἱ πιιτ άει· Κἱι·ε1ιε

(δ. 105-114). Βιι:ααΐ 1'οΙΒι εἱιι Μιεε!ιαΜ αΙιε: άσε νε:1ιαΙ1αιεε άε:
Ιίἱι·ειιε παπι Βιιιιιιε (8.115-125) ααά εεα ειιάε:επ ΒεΙἰΒἰοιιεεεεεΙΙ
εε!ιεϊιεα (8.125--138) ααά πι: ΒιιτννιεΙιεΙααε άεε ΝεποπαΙΙε!ιεπε
(8.134-14'7) πετάει:: ιιιιιιιεΙιε μπι 1εάοεΙι ενιεεειιεε1ιεϊιΙιο!ι ιιιε!ιι
ιχειαάε ει·εεΙι6ρίειιάε Βειαε:Βααεειι 8εαιαεΙιι ενε:άειι. θατε Ε:ϋι·ιε:ααΒεα
παάειι εἰε!ι ιι

ι

άεπι Α1ιεε1ιαΜε Με: άιιε Η1:τεαειιιι άει· Ιιει!ιοΙιεεΙιειι
Κι:ε1ιε ιιαε!ι Με: ΚΙε:αε ααά [.ειειι (Β. 149 Π.) Με: άεε νεεΙιεεΙεεἰιἱΒε
νε:1ιΙΠιαίεε εννιεε1ιεα άεπι Ρερειε από άεπι Βιι1εεορετε. (δ. 150 Π.) ιιαει·
άι'ε θ:απάεά!εε άει· Μ14ΜεοΙιεπ ΙΩ':εΙιεπτομ'ε:απε ιιι ί|ιι·ει· 9ε.ι·ι·Ιιπ·Μ'
Ζίε?ιεπ Επίωίε|ιείππρ (δ. 154-162); ια άειιι Α1ιεε1ιαΜε Με: Με Σεπ:
απιτ άε: πω”. Με: άἱε Μιεειοαειι (8. 176 Ε.), ιιι άεπι ΑΙιεεΙιαἱ1ιε
ιιαει· άιιε θα1ιαεειιιι άει· Κι:εΙιε άἰε 8εεεΙιἰε1ιιΙιεΙιε ΕιιτννιεΙιεΙααΒ άεε
εεΠιειι (δ. 100 Π.)
29. Βι·αιιά1ε θΙειιιεαε Με!. Μ: 8ιεει απ: ειιι·ιετΙιεΙιει· 6ι·ααάΙιη;ε. Βεεειιε
πω, Με” 1860. 46? 8

. 8.

Μ. ν81. άαι·ϋ!ιει· ]ίαϋι. β€!ε!ρ. 1860. Νι·. 54 8. 268.
30. Βι·αιιάτ. - Α Τι·εατιεε επ ι1ιε Επι, Ρι·αειιεε, ααά Ρι·οεεάαι·ε οΕ01νο:εε

ααά Μειι·1ιαειιιαΙ Οαιιεεε ιιαάε: Πιο .Με 20 ααά 21 νιει. ε. 85: εοιιτ. πιο ΑΜ, :Με
1Ιιε ΒαΙεε, 0ιάει·ε, ααά Ται·ιιιε 1εεαεά 11ιει·ειιιιάε:; ι.ο€ειΙιε: νιάτα Ρ:εεεάειιιιι. Β:
Ψ222. Β:απάι, ει' Πιο Ιιιιιει· ΤειαιιΙε, Με., Βα:ι·ιειει·-ιιι-Ι.ιινν. παπά., 1858. 250 5.
μ. 12. 1

7 επ. 6 ά.)

Μεα νε!. ια άι:: Π!. Βάι11οει·.: Μαεεπεειι, ααά ιιιιιειι ιιι άιεεε:

ΒιιιΙιοει·.: Ρ:Πε?ιαι·ά.
81. Β:αα π, Με. Βερτ. Με Μι·εΙιΙιεΙιε νει·ιιιΓιεειι νεα άει· ιΉτεετειι Ζειτ

Με ααι' .1αετιιιιειι Ι , πιιι Ιιεεοιιάετε: ΒιιεΙιειεΙιτ εα1' άιε νει·ννε1πιαε άεεεεΙΙιεα 8ειέειι
Με: άεπι 8ιαα1ε. 6ιεεεεα. Γε:1ιει· 1860. ναι. ααά 80 5. δ

.

ιεε1ι. ν! 'ΠιΙι·.)
Πἰεεε :ιπι 1ιΙιι:ει· ΠεΙιε:ειειιι νε:ι'αεειε Πεἱεεἱἔε Β:ειΙιαεεει·πειι πειι

άεΙι (δ. 1
,

δ
.

1-16) νεα άε: Βαι.ειεΙιαιιΒ άεε 1ιιι·ειιΙΜιειι νε:αι68εαε
ιιαε άειι ίι·ειννιΙΙιΒειι θιεΙιεα ααά θεεε1ιειι1ιειι παπι Πατει·1ιαΙι άεε θο1τεε

άἱειιειεε, άεε Ι(Ιει·αε, ααά και· Πιιτει·ε1ϋτπααἔ άε: Αιιιιειι, εειτ άειι εΙι:ιειΙἰεΙιειι
Καιεει·α αιιε!ι 1ιιια6Βε: άαι·εΙι ΗΕιιι.ιαΙιε νεα θι·αιιάειϋε1ιειι ααά ειιάει·ε:

αει·11ιειΠε: θεἔειιειάιιάε, κνείΙ άἱεεεε μι.: ο!ιιιε Πάπα: άε: ΟοαΠεεα1ιοα
8εεεΙιεΙιεα 1ιοιιιιιε. Με ειι:ἰειΙἱε1ιεα Κιιἱεε: Βεε.ϋαειϊΒιειι άειι Πάω:
ε:ιινε:1ι άε: Κι:εΙιε απ! ιιΠε ιιι6ι;ΙιεΙιε πω. (δ. 2, 8. 17-20). Β:ειππ
ει·ϋι·ιει·ι Ιιἰει·εα1' άἱε ?τεμ πιατα άεαι Βιέεαι!ιαπιε: άε: Κι:ε1ιειιΒιιιε:
(5. 8): εε εειειι άΕεεεε :πει άἱε ειιιιεΙαειι Κι'ι·εΙιεπρεπει'πάεπ Με 001·
ιιο:ιιιιοιιειι εεάαεΜ (8. 20-35), αιεΜ άἱε :πατα ώ. 35 Ε) οάει· θε”
εεΙιΙεειι11ιιιι (δ. 56-41), πεπ άἰε αίζρειιιει”πε !ια!Ιιείίεε?ιε Κι“:εΙιε (8. 42
Ααπι. 5. Μιά 1ιιει·Ιιει ιια: ααι” δι·|ιιι!!ε, Κι:εΙιειιι·. Π. δ

. 483 Ε
.

νει·

νιεεεα), εοαάε:α (Με παπι ιιαεΙι δι·|ιιι!!ε'ε· Ααειο1ιι) Με ει”πεε!πεπ Ιιι'ι·ι·Ιι
Ζίε|ιετι Ιπ.ι·2ϋπιε (δ. 42-52). Ζαπι 1επιτειι ΑιιεειιιιΜε (6. 4

,

δ. 58-80)
ειιτννΜιεΙτ Βι·αισιι, Με Με Κι:ε1ιειιεαι άαι·αιι άἰε ΑροειεΙ ααά άει·ειι
ΝιιεαΐοΙ8ε:, άἱε ΒΕεε!ι61'ε, ααά εΙε άει·εα θι·Βιιιιε άαι·ε!ι ά1ε 7 Βιεεοαειι
ααά ειι61ει· άαι·ε!ι ΜεεαϋΠιε1ιε θεοοιιοιιιειι νει·ενα1ιε1: ννα:άε, ν” Μ: εε!ιοιι
1'ι·ιιιιε: ιπι .4:εΜε Βά. Ή. . 188 ϊ. ααεΒεία1ι:1 αεαεα.·--
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811118
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θ. Βοο1ε1ο 8. ο0ΠἔΓ88. ΒΙτιιιιιιι α!. 39. Νυν. 1858 11ο 1ιιη»Ιεπι1ε 1111311110”
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85455: 1. ΡΗ Ρερεο ΙΧ. 11ωιΜ 1ηιοε1ο11οεο κ!. 22. ΜΜιτ15ι·1ε 1850 ΜΜΜ
οοιινειι11ο πω:: εειιιοπιιιι δω. στ εει·οιι1εε. Ρι·11ιο1ροπι Μεμιιιιιιι ΒεΜιιιιιι
ΜΜπι 151111οοιι0ι·ιιιωιιι· . . . . . . .

2. ΒειιΚεο1ιι·11'τ Με Ει·251εο1ιο1°ε νοπ Ι·'το15ιιτε 1η Βιεττε11°Μι· νοπ Μι· θι·οεε1ι.
Βιιι1. ΒΜιτειεΒἱειιιιιἔ Μι· Μνο1τειι ΚιιιιιιΜτ Μι· Ι.ιιικ1ε18ιιι1ο 811122. 111111
1800 νοιμΙοι;1επ εοι:Ιιε θεεεωειι1.ννιιιΕο, εκιιιιιιι1 Βο11εεεπ . . .

3. Μεοτιο Μαι· Με Βεἔε1ιιιιἔ Μι· ·Κ1ι·ο1ι1ιοΙιοιι νοι·Κ511ιιιεεε Μι 0ιοεεΙιειιοἔ
ιΙιιιιιι ΒιιΜιι νοπι θ. 00101181· 1860 ιια:5ετ Με ευννο1οΚειιτ1οιι Βοει1ιιιιιιιιιι
μι: Μι· θεεεωοιι1ννϋι·1'ε . . . . . . . . . .

4. Νοτειιννοο1ιεοΙ Μι· θιοεεΙι. Βιιι11εο11. ΒοΒ1ει·ιιιη; Μι Βοιιι ω. νετννοι1ιιιιἔ
Μι· Ποιινειι11οιι (1800) . . . . . . . .

5. νοΙ1ιιιΒενοιοιι1ιιιιιιἔ νοιιι 18. .Μεσοι 1851 πιιπ Μεο1πο νοιιι θ. 0σιο5ει·
1800 Με: άιο 5ϋι·έ._ιοιΙ1οΒε 8τειιι1εε5σειιιτιιιη; Πι ΑιιεπεΙιιπε1°81Ιειι

0. Ειπει:1ιε10ιιο; Με Μ1ιι1εωτ1ιιπιε Με 1ι1Μι·ιι νοιιι 81.1)001ι1·. 1850 (ΟΙΝΙ
01ιο Μ1ι·ο11”ειιά) . . . . . . .

Β τ οιυ ιι ε α:1ινν ε 1έ: Με Κ1ι·οΚΙΜισιι Υει·Ιιε1Ιτιι1εεε Με Κιι11ιοΙ1Κειι . . .

Η ο ε ε ο ιι -Β ιι ι ιιι ει ο α τ. 1. ΠοΜι· Με εεεΙεοι·Βοι·Ι1οΚε Ψ1ι·ΚεειιιΚο11. ΜΙ ΕΜ
ε1:11ε10ιιιι80ιι ιιιιι1 $ϋ1ιιιονοιειιο1ιοιι:

ει. Ει·Ιεεε Με Ι11ει:11511. 0ι·ι11ιιετ1Μεε 2511115152 νοπ 1?. 11151 1859 (πιιά
Βρενοι· νοιιι Αρι·ΙΙ 1861) . . . . . . . .

5. Ει·Ιεεε Με ΜεοΚ511. Μιιοι·ιιΙνΙοει1ειε ιιι ΒιοεΙιιιι νοιιι 24. Βω:5ι·. πω!
10. 8ορΕυι·. 1852 . . . . . . . . .

σ. νοιοτι1ιιιιιιέ Με 51εσ.:11.0ιι11ηει·1ετεε ειι Μιιιιετοι· ν. 30. ΑΡΝΙ 185?
2. νοι·Ιδιι11Βοε Μπι· Με Κιιι1ιοΙ. Κ1ιοΙιειι1°ι1η;ε ιιο1ιετ 51512111άι·1ιημιι6ειι νω
εοΜειἔο σωσει ΜιιτεοΚοιι Ριι11ετειι επι Με έεεειιιιιιτοιι 1ιοτ:Κιν. ΕρΙεοοριιτ
Πειιτεο11Μιιι1ε πιιά 0οε1οιτε1εΙιε . . . . .

δ. νοι·ΙΒΜ1Βε'ΠεΙιει·ο1ιιΚιιιι1'τ πννιε1:1ιειι Μι· Βιοεε1ι. Βεβ1οιιιι1ε υπό Μιιι
ΒιεοΙιο1'ο νοπ ΜΜΜ ν. 22. Αιιἔιιε1: 1851 Μ5ετ Με Ει·11ΐιιιτει·ιιιη;οιι Με
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